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1 

ਪ੍ਮੈਗ ਡਾ ਪੰਠ ਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੱ ਪੰਨਾ 

ਰੁਤ ਦੂਜੀ- ਜਾਰੀ । ਹ [ ਸ਼ਿਕਾਰ । ਹੋਮ । । ੮੪੯੪੬ 
ਸਫਰ । ਨਾਹੇਸ਼ । ਠਨਹਾ ਟੋਟਾ ।੩੩੪੮੨੭ ਦਰਸ਼ਨ । । ੯੪੯੫੦ 
ਰਾਇਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ । ।੩੪੪੮੩੬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ੧੦੪੯੫੪ 
ਕੀਰਤਪੁਰੋਂ' ਅਨੌਦਪੁਰ ਔਣਾ । ।'੩੫੪੮੪੦ ਵਿਵੀ ਦਾ ਪ੍ਗਣ ਹੋਣਾ । '੧੧੪੯੫੮ 
ਭੀਮ ਚੈਦ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ ਨ ਵਿਦ ਦਾ ਜਹਾ ਵਗ ਧਾਰਕ ੧੨੪੯੬੩ 

ਮੇਲ । ਬਾ: ਅਜੀਤ ਲਿੰਘ ਜਨਮ ।੩੭੪੮੫੦[ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ । ਕੇਸ਼ । (੧੩ ੫੦੨੮ 

ਮੇਲੋਂ ਵਿਚੋਂ ਠੱਗ ਫੜਿਆ । ੩੧੪੮੫੫/ਮੈਾਂ ਦੇ ਖੋਟ । ਚੇਤੋ । ੧੪੫੦੩੪ 
ਮੀਆਂ ਖਾੰ ਅਲਵ ਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ੩੯੪੮੬੦/੭੨ “ਮੱਦ ਦਾ ਖਟ । ੫੫੦੩੯ 
ਨਾਦੌਣ ਦਾ ਜੈਗ ਆਹੰਭ । ੪੦੪੮੬੪੪ਾਜ ਉਘੜਨਾਂ ਤੇ ਚੇਤੋ ਨੂੰ ਦੰਡ ।੧੬੫੦੪੨ 
ਬਿੱਝੜਵਾਲੀਆ ਦਯਾਲ ਬੱਧ । ੪੧੪੮੬੯/ਸਿੱਥੀ ਪਰੀਖਯਾ ਦੇ ਤਾਉ। ` _|੧੭੫੦੪੬ 

ਜੈਗ ਫਤੇ । ਅਲਵਫਖਾੰ ਦਾ ਨੱਸਣਾ।੪੨੪੮੭੩| ਪਿਆਰੇ । (ਵ€ ੫੦੫੦ 

ਆਲਸੂਨ ਨੂੰ ਦੰਡ । _____ |੪੩॥੪੮੭੮]"ਮਿੱਤੇ ਛਕਾਇਆ । ।੧੯[੫੦੫੩ 
ਅਨੰਦਪੁਰ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜਨਮ(੪੪੪੮੮੩ /"ਮਿੱਤ ਆਪ ਛਕਿਆ । ।੨੦(੫੦ਪਦ 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ । ੪੫ ੪੮੮੯/#ਾਂਲਸੇ ਦਾ ਵਧਣਾ । ੨੧(੫੦੬੩ 
ਦਿਲਾਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ । ੪੬੪੮੯੪ਦਰਸ਼; ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵੇਸ ਗਧਾਂ । [੨੨੫੦੬੮ 
ਖਾੰ ਜ਼ਾਂਦੇ ਦੀ ਭਾਜੜ, ਬਰਵਾ । ।੪੭੪੮੯੮ਹ ਗਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ । (੨੩(੫੦੭੧ 
ਮ਼ੈਗਤੀਆ ਸਿੰਘ ਗੁਪਾਲ ਪਾਸ। ੪੮੪੯੦੨ ਤਾਈ ਨੈਦ ਲਾਲ ਜੀਵਨ । ੨੪(੫੦੭੫ 
ਹੁਸੈਨੀ ਬੱਧ। ਜੁਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜਨਮ ।੪੯ ੪੯੦੬ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਨੇ ਦੱਸੇ । ੨੫੫੦੭੬ 
ਕਵੀ ਕਦਰ । ਫਤਹ ਸਿੰਘ ਜਨਮ[੫੦॥੪੯੧੦ ਤਾਂਈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ । ੬੫੦੮੨ 'ਰੁਭ ਤੀਜੀ। ਵਈ ਜੀ ਅਤ ਹੋਲੀ । ੨੭੫੦੮੭ 

।ਭਾ: ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੈਵੂ । _,੨੮੫੦੯੨ 
ਮੰਗਲ । ਬਹਮਣ ਪ੍ਰੀਖਯਾ । ੧੪੯੧੬ ਚੱਯੋ ਮੱਚੋ ਨੂੰ ਦੰਡ । ਨਕਲ । ੨੯੫੦੬੬ 
ਮੈਗਤਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ,ਚਾਉ, ਹੋਲੀ । ੨੪੯੨੦ ਭਾ: “ਤਖਤ ਮਲ,ਵੇਰੂ, ਰਾਊਮਸੈਂਦ । ੩੦ ੫੧੦੦ 

ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਖੋਲ॥ ੩ ੩(੪੯੨੪ ਨੰਦ ਚੰਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਨੱਠਾ।੩੧ ੫੧੦੫ 
ਕੈਸ਼ੇਦਾਸ ਦਾ ਮਿਲਨਾ । ੪੪੯੨੯ (ਗੁਰਦਾਸ _ਮਸੈਂਦਬਜਰੂੜ ਨੂੰ ਦੰਡ ।੩੨੫੧੦੯ 

_ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਮੰਗਾਉਣੀ । ੫੪੯੩੪ ਹੋਲੀ ਤੇ ਦੋ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਤੈ ੫੧੧੪ 
__ਨੈਂਣੈਂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ । ੬੪੯੩ ੮ ਚਬੀਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ । ਅਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ।੩੪੫੧੧੭ ਰੀ | ਹਵਨ ਆਰੇਭ । ੭੪<੪੨,ਪਾਹੁਲ ਭੇਦ ਦੇਵੀ ਦੁਸ਼ ਦਮਨ। ੩੫੫੧੨੧ 



_ਹੁਸ਼ਨਾਕ ਸਿੰਘ, ਫ੍ਰੈਗੀ ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ । ੩੬(੫੧੨੮ ਸਿਤਿਰੁਰ ਮਹਿਮਾਂ । (੧੪(੫੨੪੭ 

ਭਵਿੱਖਜਤ ਵਾਕ ! ੩੭(੫੧੩੩ [ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਧਮਕੀ । ੧੧।੫੨੫੧ 

ਲੇਪਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਮਾਂਚਾ । ੩੮|੫੧੪੦ [ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ । ੧੨੫੨੫੫ 

` ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਮੈਗ ਸੁਣਾਯਾ (੩੯੫੧੪੪ ਜੰਗ ਅਰੰਭ । ੧੩੫੨੫੯ 

ਲਾਂਗਰੀ। ਕਹੀਲੁ:ਲੌਗਰ ਅਟਕਾ।੪੦੫੧੪੯ [ਮਰੀ ਜਾਂਰੀ | ਰ ੧੪੫੨੬੩ 

ਸ਼ਹੀਦ । . ੪੧੫੧੫੬ ।ਜਮਤਲਾ ਭਾਊ ਬੱਧ । ਰਲ 

ਸੁਨਿਆਰਾਂ ਲੜਕਾਂ ! ੪੨੫੧੬੦ ਪਿੱਛੋਂ ਜੈਗ । ਰਾਤ ਆਰਾਮ । # ਵਿ 

ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਿੱਖ। ਕਬੀਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹ॥੪੩।੫੧੬੬ (ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤੀ ਸਲਾਹਾਂ (੧ ੭੫੨੭੫ 

ਲੰਗਰ ̀ਦ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖਣੀ। _ |੪੪(੫੧੬੯ (ਬਾ: ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੁੱਧ । (੧੮੫੨੭੮ 
ਪੰਮਾ ਦੂਤ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰ: ਚਰਚਾ । ੪੫੫੧੭ (ਜੋਗ ਜਾਰੀ । ੧੯੫੨੮੩ 

ਮੇਲੇ ਤੇ ਮੈਗਤ ਰੋਕ ਰਖੀ। _ ।੪੬।੫੧੭੮ ਰਾਤੀਂ ਮੋ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰਨਾ । ੨੦੫੨੮੬ 
ਭਾਈ ਅਨੰਦ ਸਿੰਘ । ੪੭॥੫੧੮੨ ਕੈਸਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਗਜਾ । _ ।੨੧੫੨੬੦ 

ਭਾਈ ਅਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ । ੪੮[੫੧੮੮ ,ਦੁਨੀ ਚੋਦ ਦਾ ਤਰਨਾਂ । ੨੨੫੨੯੪ 

ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਂਦੌਰਾ ਸਿੰਘ । [੪੯੫੧੯੨ ਦੁਨੀ ਚੰ ਚੋਦ ਦਾ ਨੱਸਣਾ । ੨੩(੫੨੯੭ 

ਮੁਕਤਿਨਾਮਾਂ । ੫੦੫੧੯੬ ਦੁਨੀ ਚੋਦ ਦੀ ਮੌਤ । ।੨੪।੫੩੦੨ 

ਮੋਮਨੀ ਵਸ ਸਿੱਖਣੀ । ੫੧੫੨੦੨ ਚਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਜਾਰ ਕਰਨਾ । ੨੫੫੩੦੫ 
'ਹਾਬੀ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਨਾ । ੨੬੫੩੧੦ 

ਰਤ ਚਉਬੀ । | ਕਜਬੈਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। __|੨੭੫੩੧੪ 
ਮੰਗਲ । ਖਾਲਸਾ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹਨਾ [ ੧੫੨੦੯ ਭੀਮ ਚੌਦ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕ । ੨੮੫੩੨੦ 

ਸ਼ੈਕਰ ਵਰਣ । ੨੫੨੧੪ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜੈਗ । ੨੯੫੩੨੪ 

ਮੋਮਨ ਸ਼ਰਫ । ੩੫੨੧੯ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ । ੩੦੫੩੨੮ 

ਬਲੀਆਂ ਚੋਦ, ਆਲੰਮ ਚੌਦ ਜੁੱਧ | ੪੫੨੨੩ ਭਾਈ ਆਸਾਂ ਸਿੰਘ । ਕਿਆ 

ਰਾਜਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ । ਸਲਾਰ ਦੀਨ| ੫ ੫੨੨੭ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਮਾਂਜਣੇ, ਦੁਸਹਿਰਾ । ੩੨੫੩੩੬ 

ਮਰਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਫਿਟਕਾਰਨਾ । ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਦਰਸ਼ਨ । _ |੩੩।੫੩੪੦ 

ਵਣਜਾਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਯਾ। ੬੫੨੩੧ [ਕੜਾਹ ਦੀ ਲੁਟ । ਭਾ: ਰਾਮ ਕੌਰ।੩੪੫੩੪੪ 

ਕੋਮਲ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਉਪਦੇਸ਼ | %੫੨੩੫ [ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਜੀ । ੩੫੫੩੪੯ 

ਦੀਨਾਬੇਗ, ਪੈਂਤੇ ਖਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ || ੮੫੨੩੯ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ । ੩੬ ੫੩੫੪ 

। ੯੫੨੪੪ ਗਊ ਆਣ ਤੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੋੜਨਾ ।੩੭੫੩੫੮ 
। ਪੈਂਡਾ ਖਾਂ ਬੱਧ । 

ਲਗਨ ਹੂ ਪਰਸਕਕਕਲਾ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੪੮੨੭) ` _ਰਿਤੁ੨। ਅੰਸੂ ੩੩, 

੩੩. [ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਦਾ ਸਫਰ । ਨਾਹਣੇਸ਼ । ਲਾਹਾ ਤੇ ਟੋਟਾ ਗਾਾਮ ਦੇ ਚੋਰ ।] 

ਦੌਹਰਾ।ਜੁੱਧ ਜੀਤ ਆਏ ਜਬੇ ਟਿਕੇ ਨ ਤਿਨ ਪੁਰਿ ਪਾਵਾਂ। ਦੀਨ ਸ ਕੂਚ 

#ਹਰ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਬਾਦ ਟਿਕਾਉ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਦ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਲਹ ਦਾ ਅਵਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੁੱਧ ਬਾਦ ਬੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਗੋ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ (ਦੇਖ ਇਸੇ ਰੁਤ ਦਾ ਅੰਗ ੩੬; ੩੭ ਕਿ ਇਹ 

ਅਵਸਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਵੇਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 

ਮਾਰੇ ਬਕਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਆਯਾ ਤੇ ਰਾਂਜੇ ਨੇ ਤੈਗ ਆਕੇ ਸੁਲਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ 

ਤੇ ਸੁਲਹ ਹੋਈ । ਹਰ ਹਾਲ ਸੁਲਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ । ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੇਰ 

ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਠੀਕ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸੁਲਹ ਕਿੱੇ ਹੋਈ । 

ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਡਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਵਸਰ ਜੁੱਧ ਦੈ ਬਾਦ 

ਭੈਗਾਣੀ-ਪਾਂਵਟੇ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਸੀ” । ਪਰ ਜੈਸਾਂ ਕਿ ਗੁ:ਪੂ:ਸੂ:ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਹ 

ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਾਕੇ ਹੋਇਆ'ਹੈ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੀ ਹੱਲੇ ਗੁਲੇ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 

ਵਿਚੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੋਯਾ ਸੁਲਹ ਮਾਰੇ ਬਕਾਰੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ । ਜੇ 

ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਕਿ `ਸੁਲਹ ਭੈਗਾਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੀ ਜੁੱਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਈ । ਦੋਹਾਂ 

ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਸੁਲਹ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪਰਜਾ ਨੂੰ 

ਘਾਹ ਰਸਦ ਆਦਿ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਰੇ ਬਕਾਰੇ ਕਰਨ ਪਰ ਅਤੇ ਭੰਗਾਣੀ _ਪੂਰਨ ਕਾਮਯਾਬੀ 

ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਫਾਸ਼ ਦੇਣੇ ਪਰ । ਸੋ ਭੈਗਾਣੀ ਵਾਣਨਾ ਅਵਸਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ 

ਬੀ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਬੀ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਾਉ ਖਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਂਵਟੇ ਨਹੀਂ 

ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਭੀਮਚੈਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਰਈਅਤ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ 

ਵਿਚ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਜਾਬਰ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਦਬੇਲ 

ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੇਰਖਰੀਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ 
ਸਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਦ ਪਰ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁੱਤੇਤ੍ਰ ਮਾਲਕ - 

ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਮਸੂਲ ਨਜ਼ਰ ਭੇਟ ਰਾਜਸੀ ਦੇ ਦੇਣਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਜ ਨੂੰ ਸੁਤੜ੍ਹ 
ਮੰਨਦੇ ਸੇ । ਪਿਛੇ ਹਾਲ ਆ ਢੁਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੋੜਕੇ ਪਾਉਂ ਟੇ ਆ 

ਟਿਕੇ ਸਨ । ਏਥੇ ਆਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਲਈ ਸੀ । ਏਥੇ 

ਣਿਕਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸੂ ਨਗਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਭੀਮ ਚੈਂਦ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੈਂਦਪੁਰ ਚੱਲ ਰਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ_ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 

`ਚਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਕੇ । ਇਸ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਬੀ ਇਹੈ ਬੂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 

ਬਾਹੂ ਬਲ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਹਾਜੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਨਵਾ_ ਸਕਾਂਗੇ ਤਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲਾੰਗੇ । 

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੁੱਧ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਫਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਮੈਦਾਨ 
ਰ੍ ਤਦ [ਥਾਂਕੀ ਟੁਕ ਦਖੇ ਅਰਾਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੈਨ] ਬਿ” 

#ਇ% ਖਿਆਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਬੀ ਸੁਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੇ ਅਗੇ ਚਲਕੇ ਦੱਸਾਂਗ। __ ਰੰ 



_ ਗੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। (੪੮੨੯) ਰਿਤੂ ਕੇ । ਅੰਜੂ ਤਤ. 

ਕਰਾਇ ਗੁਰ ਤਜਤੋ ਪਾਂਵਣਾ ਥਾਂਵ ॥੧॥ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ॥ ਸੈਨ ਸਹਿਤ ਗੁਰ 

`ਐਰੂਤ ੧ ਸਕ ੪੭ ਅੰਕ ੪੨ ਵਿਚ % ਅਸੀਂ .ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਝੋਂ 
ਟੁਰਕੇ,ਜਿਬੇ ਪਾਉਂ ਫਿਕਾਏ ਉਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਪਾਉਂਟਾ ਧਰਿਆ । ਇਹ ਥਾਂ ਲਗ ਪਗ 
੧੭੪੨ ਬਿ: ਵਿਚ ਗੁੂ ਜੀ ਨੇ ਬੱਧਾ ਸੀ । ਰਾ 
-ਗਲ[ਪਫਨੇ ਧਨ ਦੇ ਬਾਤੀ ਟਰ) 

ਛੱਡਕੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਜਾ ਖੜੋਂਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਘਰੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੈਵ ਭੋਲਾ ਬੀ 
ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਬੀ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਸਲਿਹਤ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ 
ਸੁਲਹ ਕਰਨ; ਤੇ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨ । ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੰਤੇਮਾਨ ਹੋਕੇ ਅਵਸਰ 
ਹੈ _ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਤਾਕਿ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿਚ 
ਸੁਤੰਤ ਰਹਿਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰ ਹੇਠ ਆਏ ਦੇ, ਅਤੇ ਬਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹਦੇਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਹੱਕ ਹੈਸੀ ਮੁੜ ਤਸਲੀਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਰਸਦ ਤੇ ਘਾਹ ਆਦਿ ਗਿਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਣ `ਵਿਚ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੇ । ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਾਕੇ ਮੁੜ ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਕਰਕੇ 
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਵਾਸ਼ ਦੇਕੇ ਮਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਹਥੋਂ ਗੁਵਾ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇ” ਜੋਗ ਸੀ ? ਆਖਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਾਕੇ ਮੁੜ ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਕਰਕੇ 
ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਇਸੀ ਪੁਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾੰ ਹੀ ਤਾਂ ' ਮਨਾਈਆਂ ਹਨ । ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਰ ਦੇਕੇ ਲਾਗੁ 
ਨਾ ਉਠਾਉਣਾ ਤੇ ਪਰਜਾ ਪਰ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਹ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ, ਅਲੂਹੀਅਤ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨਹੀਂਤ । ਨ। ਹੀ ਨੀਤੀ 
ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋ ਹੀ ਠੀਕ ਢੁਕਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਜੈਸਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ 
ਭੈਗਾਣੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਪਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਗੌਂਹੈਸੀ 
ਸੁਲਹ ਲਈ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੀ' ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੈਵ ਡੋਲਾ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ 
ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤੇ ਸਸਕਾਰਨੇ ਹਨ । ਸਾਨੂੰ 
ਮੁੱਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੰਗਾਣੀ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਆਪਦੇਖੇ ਤੇ ਤਦੇਂ ਤਕ ਯਾਦ ਰਹੇ 

` ਜ਼ਬਾਨੀ ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਸਨ ਤੰ ਖਿਆਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਦੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸੀ ਜੋ 
ਰਾਜਿਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਹਰੀਚੰਦ ਤੇ ਹੋਰ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੁ ਜੀ ਨੇ 
ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ । ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਬੀ ਜ਼ਰੁਰ ਮੰਗਿਆ. ਹੋਉ । ਇਸ ਆਰਜ਼ੀਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀਮਚੰਦ 
ਨੇ ਇਹ ਪੱਕੀ ਲੌੜ ਬੀ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਹੋਕੇ ਭਾਰੀ ਕੁਮਕ ਹੈ 
ਤੇ ਸ਼ੱਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਘਾਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋੜੇ ਹੀ ਚਿਰ ਬਾਦ ਨਦੌਨ ਦੇ 
ਜੁੱਧ , ਵਾਸਤੇ ਭੀਮਚੈਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਮਕ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 
ਫਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 

ਰ [ਬਾਕੀ ਤੂਥ ਦੇ੧ ਅਗਲੇ ਪੈਨੇ ਦੇ ਹੇਨ।ਛਿਇ` 
1੩੩ ਜੇ ਨੇ ਕਦ ਕਿਸੇ ਪਰ ਧਰਮ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀ” ' ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਕਿ ਦੋਲਤ ਰਾਏ ਇਕ ਸਮਾਜੀ ਮੁਅੱਰਖ ̀ 

ਆਪਣੀ ਕਿਛਾ੩ ਦੇ ਸਵਾ ੨੨੧-੨੨ ਤੇ ਛਿਖਿਆ ਹੈ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ' ( ੪੮੨੯ ) ਰਿਤੁ ੨। ਅਸੂ ੩੩, 

ਥਿਤ ਕਰੇ ਡੋਰਾ ਲਦਵਾਯੋਸਨੇ ̀ ਸਨੋ ਸਭਿ ਚਲਿ ਪਰੇ ਨੀਕੋ ਲਖਿ ਪਾਯੋ 

-ਗਹ [ਪਿਤ ਪਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੁਰ] 

ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਮ ਵੇਲੇ ਸੁਲਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੌੜ ਵਧੇਰੇ ਮੈਭਵ ਹੈ । ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ 
ਆਉਣ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੌਰਨ ਉਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਬਾਂਤ 
ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਠਨ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਜੇ ਅਸੀ ਭੀਮ ਚੈਦ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਲਹ ਲਈ 
ਉਤਾਵਲਾ ਲੱਭਦ। ਹੈ । ਭਲਾ ਹਾਂਰ ਖਾਂ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਤਕੇ ਵੀ ਉਹ ਚੱਟਪੱਟ ਸੁਲਹ 
ਵਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ । ਨਾਦੌਣ ਜੈਗ ਵਿਚ ਫਤੇ ਪਾਕੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਉਹ ਕਟੋਚ 
ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਅਲਫਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਠਹ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਰੁਤ ਦਾ ਅੰਸ ੪੪ ਅੰਕ ੬ ਤੋਂ 
੧੨ । ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈ੍ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਗਾਣੀ ਹਾਰ ਖਾਕੇ ਬੀ ਸੁਲਹ ਵਿਚ ਦੇਰ ਪਾਉਣੀ 
ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ । 7” ਰੂ 

ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ' ਜਾਕੇ ਪੂਜਾ ਉੱਤੇ ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਧਾਵੇ ਕਰਕੇ ਉਧਮ ਮਚਾਉਣ 
ਨੂੰ ਸੁਲਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗੁ: ਪੂ: ਸੂ: ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਸ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੈਸਾ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਦ ਵਜ਼ੀਰ 
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ:- 
ਕਹਾਂ ਬਿਗਰਾਯੋ; ਕੋ ਦੁਰਗ ਨਹਿ ਛੀਨ ਲੀਲੋ,ਗ੍ਰਾਮਹੂ ਨ ਲੂਫਜੋ ਕੋਈ;ਲੀਨ ਕਹਾਂ ਬਿਤ ਹੈ ਊ 
ਪੰਥ ਨੂੰ ਨ ਰੋਕਤੇ ਕੋਈ, ਪਾਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਹੇ ਸੋਈ, ਕੌਨਸੋ ਬਿਗਾਰ ਕੀਨ, ਜਾਂਤੇ ਦੁਖ ਚਿਤ ਹੈ 
ਭੀਮਚੌਦ ਭੂਪ ਨੇ ਤੁਰੈਗਮ ਨ ਦੀਨ ਕੋਈ, ਨਾਲਬੈਦੀ ਆਦਿ ਧਨ ਕੁਛ ਨ ਪੁਚਾਯੇ ਹੈ । 
ਰਹੋ ਨਿਜ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਕਰੇ ਰਾਜ ਕੋ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਿ, ਹਮਰੋ ਨ ਦ੍ਰੈਸ਼ ਨਹਿ ਕਾਜ ਬਿਗਰਾਯੋ ਹੈ । 

[ਟੂ ੨ ਅੰਸੂ ੩੬ ਅੰਕ ੨੩- ੨੪ 

ਇਸ ਤੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਧਾਵਾ ਨਹੀ ਕੀਤ, 
ਪਿੰਡ ਨਹੀ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ, ਬਨ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀ 
ਟੋਕਿਆ, ਖੇਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੀਆਂ । ਜਦ ਏਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੱਲਾਗੁੱਲਾ, 
ਹਮਲਾ, ਧਾਵ। ਯਾ ”%“ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋ ਭਰਕੇ ਰਾਜਾ ਸੁਲਹ 
ਕਰਦਾ 3 । ਸਿਰਢ ਜੋਗਲ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਤੇ ਘਾਸ ਯਾ ਬੱਕਰੇ ਲੈਣਾ . ਇੰਨੀ 
ਗਲ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਦੀਨ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸੁਲਹ ਲਈ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨ ਘੱਲਦਾ ਹੈ ਟੂ 
ਇਹ ਕੁਛ ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ । ਫਿਰ ਅਜ਼ਲਬ ਨਹੀ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਮਹਾੰਭਾਰਬ ਦੇ ਇਕ ਪਰਬੰਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੱਯਾ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, 
ਓਹ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਲ ਦਿਤੇ ਕੁਝ'ਖੇਹਕੇ ਲੈਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਨਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਅਵਤਾਰਤਾ ਤੋ 
ਅੰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਪੁਨਤਾਂ ਤੋਂ ਅਗ਼ਲਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ ਘਾਹ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਕੀਮਤ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ 
ਹੱਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ 

[ਬਾਕੀ ਟੂਕ ਦੇਖੇ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਦ ਹੋੜ] 



ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। (੪੮੩੦) _ਰਿਤੁ੨।ਸੰਹੂਕੱਥ, 
ਭਏ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸਵਾਰ, ਤਬਿ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ । ਬਾਜ ਉਠਜੋ ਬਡ ਬੈਬ” 

 == - -= ਰਣ ਨ ਨਰ ਗਲ ਮਦਦ ਦੇ << ਲੇ ਆ ਦਦ 

੧ਮਵਾਜ਼ । 

-ਲ8[/ਪਤਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੂਕ ] ਲੇ ਰ 

ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਰਾਜ ਕਟੇ, ਸਾਬਾ ਕੋਈ 

ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ` ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਅਸਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ । ਸੋ ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਆਕੇ ਹੱਲੇ 

ਗੁੱਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਮੰਨਣਾ ਆਪੈ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ $ਗਾਣੀ ਜੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ 

ਪਰ ਸੁਲਹ ਹੋਈ ਵਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । . ਰ 

ਇਕ ਫਿਕਰਾ ਇਸੇ ਉਪਰਲੇ ਕਵਯੇਕਤ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਛਿਚ ਹੋਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ 

ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਦਿਗਧ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਫ 

ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਉਹ ਵਿਕਰਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਕਵੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਲਿਖੰਦੇ ਹਨ:- 

_ “ਡੀਮ ਚੈਦ ਭੂਪ ਨੇ ਤੁਰੰਗਮ ਨ ਦੀਨ ਕੋਈ ਨ ਰਾਲਬੈਦੀ ਆਦਿ ਧਨ ਕਛੂ ਨ ਪੁਚਾਯੋ ਹੈ ।” 
ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੱਲੇ ਤੇ ਨਾਲਬੈਦੀ ਦਾ ਗਨ ਬੀ ਨਹੀਂ` ਪੁਚਾਇਆ । 
“ਨਾਅਲ ਬਹਾ? ਯੋ: “ਨਾਅਲ ਬੈਦੀ ਦਾ ਧਨ” ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਇਕ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਕਰ (ਖਿਰਾਜ) ਵਜੋਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸਾਹਬੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਬਚਾਉ ਲਈ ਬੋੜਾ.ਧਨ ਦੇਕੇ ਸੁਲਹ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਅਰਬ ਬੀ_ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਮੈਗਾਵਨਾ ਹੈ 

` ਸਕਦੀ ਚੈਂਕਿ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਹਾਰ ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੁਛ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕੁਛਜੇਗ ਦੇ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਧਨ ਦੇਣਾ 

ਬੀ ਮੰਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਵਿਕਰੇ ਵਿਚ (ਨਾਅਲ ਬੈਦੀ ਦਾ ਧਨ 

ਕਹਿਕੇ) ਗਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸੁਲਹ ਕਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਗਲੀ ਸ਼ਤਰ ਵਿਚ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਗਿ 

ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਬੀ ਕੋਈ ਦ੍ਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਅੰਮੀ ਜੈਮੀ ਰਾਜ ਪਿਆਂ ਕਰੇ। __ 

`_ਲੈਗ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੁ ਜੀ ਪਾਂਵਟੇ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਟੁਰ ਪਏ । ਆਪ ਬੀ ਗੁਦ 
ਹਨ ਕਿ ਜੁੱਧ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਉਂਟੇ ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਅਨੰਦ ਪੁ 
ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਧਾ । ਇਹ ਕਾਹਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ 

ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਹੈਂਚ ਨਵੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਗੁੰਦ ਕੇ ਮੁੜ ਕੋਈ ਸੈਗਮ ਬਣਾ” 
ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਪਹੈਚ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਬਦੇ ਸਨ, ੮ 

_ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਲਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਬਾਹ _ਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਹ ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 
_ਹੋਇਆ । ਭੈਗਾਣੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਹਿਦ-ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਲ ਪਾਕੇ ਰੱਜਿਆਂ ਦਾ ਤੋੜਨਾ 
`ਗਲ ਸੀ । ਅਨੰਦਪੁਰ ਅੱਪੜਕੇ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਲਹ ਦੇ ਬਾਦ, ਨਾਂਦੈਨ ਜੁੱਧ 
ਅਮਲੀ ਮਦਦ ਲੋ ਚੁਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੁਸੈਨ ਖਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਗੁਭੂ ਜੀ ਦੇ 

ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸਨ । ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਅਹਿਦ ਭੈਗਾਣੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ. ਬਾਵਜੂਦ 
ਹੋਣ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ. ਛੇਤੀ ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਅੱਪੜਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ 

ਰ੍ ਬਾਗ ਟੂਠ ਦੇਖੇ ਅਗਲੇ ਪੰਨੂੰ ਦੇ ਹੇਠ 

ਤੀ ਹਾ ॥ 9੨ <# 2, ਤੂ 3, 1482. 
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ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੪੮੩੧) ਰਿਤੁ ੨ । ਅੰਸੂ ੩੩, 

ਜਤਿ ਨਿਜ ਸ਼ਬਦ ਪਸਾਰਾ॥੨॥ ਗਿਰ ਗਿਰ ਮਹਿੰ ਪ੍ਰਤਿ ਧੁਨ" ਉਠੀ ਤੇਠੀ ਕੰ੫ 
ਗਿਰਠਾਥਾ/ਗੁਰੂ ਛੁਟਾਇ ; ਨ ਰਾਜ ਕੌ? ਇਮ ਡਰ ਕੈ ਸਾਥਾ । ਜਿਤ ਕਿਤ 
ਤੇ ਪਠਿ ਨਰਨਿ ਕੌ ਸੁਧਿ ਸਭਿਨਿ ਮੰਗਾਈ । “ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੌ ਕੂਚ ਕਰਿ 
ਗਮਨੇਂ ਗੋਸਾਈ' %੩/ਸੁਪਤੇ ਸੁਖ ਕੀ ਨੀਂਦ ਸਭਿ ਨਤ ਡੁਰਹਿਂ ਬਿਸਾਲਾ 

"ਮੁੜਵੀਂ ਧੁਨਿ, ਕੂੰਜ । “ਕਿਤੇ ਖੋਹ ਨਾ ਲੈਣ ਰਾਜ ਨੂੰ । (ਰਾਜੇ) ਸੁਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ । 
“ਵਲ [ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੂਕ] _. 

ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਯਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਜੈ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂ ਬਲ ਨਾਲ ਅਮਲੀ 
ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਵੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਨ (ਜੇ ਅਹਿਦ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਾ 
ਰਹੈ ਤਾਂ) ਕੋਈ ਰੋਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਨਵਾਂ ਜੈਗ ਰਚਾਕੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪਵੇ । 
ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੈਦਿਆਂ ਬੀ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਸਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਦਾ ਹੈ । ਸੋ 
ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਅੱਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਟਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ 
ਪੱਜ ਗਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਹੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੈਗਾਣੀ ਜੇ ਜੁਧ ਪਰ ਸੁਲਹ ਯਾ 
ਅਹਿਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । 

ਜੋ ਸੁਲਹ ਪਰਜਾ ਪਰ ਧੱਕੇ ਧੋੜੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 
ਜੀ ਦਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣ ਸਮਬਣਾ ਤੇ ਜੇ ਅਨੇਕ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮਿਲਵੀਂ ਰੋਜ ਨੂ ਕਲਰ 
ਫਾਸ਼ ਦੇਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਬਲਵਾਨ ਹੋਣੇ ਵਿਚ ਕੁਛ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ । 

ਅੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਨਾਹਣੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੀ ਖੋਜ ਤਲਬ 
ਬਾਤ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਘਮਸਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ_ਰਾਤ ਜਦ ਗੁਰ ਜੀ ਅਨੰਦ ਪੁਰਿਓਂ 
ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਤਾੰ ਗੁਲਾਬ ਰਾਇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਿਕਣੀ ਮੈਬੈਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤ੍ਰਕਾ ਦੇਕੇ ਰਾਜੇ 
ਨਾਹਨ ਵਲ ਟੋਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਰੁਪੱਯਾ ਦਿਓ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ । ਜੇ 
ਨਾਹਨ-ਨਾਲ ਡਾਂਢੇ ਸਲੂਕ ਵਾਲੇ ਤਅੱਲਕ!ਤ ਜਾਰੀ ਨ' ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ 
ਸਲਾਮਤੀ, ਰੱਖਯਾ ਤੇ ਨਿਰਬਾਹ ਟੁਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾਹਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪਰ ਕੀਕੂੰ ਕਰਦੇ ? ਇਹ 
ਐਸਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਬਾਹ ਨਾਹਣੇਸ਼ ਨੇ ਪੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੈ ਨੇ ਗਿਰੀ 
ਆਦਿ ਪਿੰਡ ਦੇਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਰਖਿਆ ਬੀ ਕੀਤੀ । ਦੇਖੋ ਰੁਤ ੬ 
ਅੰਸੂ ੨੨ ਅੰਕ ੧ ਤੋਂ ਚਾਰ । ਨਾਹਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲਾਭ ਪੂੰਜਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਲੂਕ 
ਐਸਾ ਚੰਗਾ ਰਿਹ ਹ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ੧੩ ਦਿਨ ਅਣਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ 'ਟੋਕਾ 
ਸਾਹਿਬ”, ਜੋ ਹੁਣ ਬੀ ਨਾਹਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜੇ ਮੈ ਵਿਘਾ ਜ਼ਿਮੀਂ ਰਿਆਸਤ 
ਵਲੋਂ ਲਗ] ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਹ ਬੀ ਸ਼ੁਭ ਤਅੱਲਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ । ਨੀ 

60 ਪੀ 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੪੮੩੨) _ ਰਿਤੁ ੨। ਅੰਮੂ ੩੩, 

ਚਵੇ ਪਾਂਵਟੇ ਨਗਰ ਤੇ ਇਸ ਰੀਤਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ਼ਾ । ਉਠੀ ਧੂਲ ਨਭ ਮਹਿੰ 

ਉਡੀ ਢਾਂਪਜੋ ਰਵਿ ਜਾਈ । ਛੁਟੇ ਤੜਾਕੇ ਤੁਪਕ ਕੇ ਬਡ ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਈ । 

੪॥ ਕਦਤ ਜਾਤਿ ਤੁਰੇਗ ਗਨ ਕਰਿ ਬੇਗ ਪਲਾਵੈ' । ਪੌਰ ਪਰਹਿੰ' ਦਿਢ 
ਠੌਰ ਮਹਿ ਨਾਦਤਿ” ਮਗ ਜਾਵੈ । ਭਏ ਸਿੱਖਮ'ਘਾਇਲ ਸੁਭਟ ਸੇ ਚਲਹਿ 

ਉਠਾਏ। ਗਾਮਨਿ ਕੇ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਹੀ ਸਿਰ ਧਰਿ ਗਮਨਾਏ ॥੫॥ ਖਾਨ ਪਾਨ 
ਕੀ ਸੁਧਿ ਸਕਲ ਭਾਖੀ” “ਬਹੁ ਲੀਜੈ । ਬਾਂਛਤਿ ਇਨ ਕੋ ਨਿਸ ਦਿਵਸ 

ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਿ ਦੀਜੈ।ਅਲ੫ ਸੇਲ ਕੁਛ ਪੰਥ ਮੈਂ ਕਮਕ੍ਹਮ ਉਲੀਪੀ ਕੈ । ਵਹਿਰ 
ਆਵਿ ਡੇਰਾ ਕਰਯੋ ਸਠ ਥਲ ਪਿਖਿ ਕੈ ਕੈ ॥ ੬॥ ਉਤਰੇ ਤਜਜੋ ਤੁਰੈਗ 

ਪ੍ਰਭੁ ਪਰਯੈਕ ਸੁਹਾਏ।ਸ਼ਮਿਯਾਨੇ ਤੰਬੂ ਤਨੇ ਤਤਛਿਨ ਤਿਸ ਥਾਏਂ ।ੜ੍ਰਿਨ 
ਦਾਨੇ ਕੋ ਲਜਾਇ ਕਰਿ ਕਰਿ ਤੁਰੰਗਨਿ ਵੀਨਾ।ਢੋਜ਼ ਦੀਰਘਾ ਤਯਾਂਰ ਭੀ _ 
ਗੁਰ ਅਚਵਨਿ ਕੀਨਾ ॥੭॥ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਸਕਲ ਦਲ 

ਤਾਏ।ਨਿਸਾ ਬਿਖੈ ਬਿੱਸ੍ਹਾਮ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀਹ” ਨਸਾਏ ।ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕ ਵੇਲ਼ਾ ਜਾਗਿ 
ਕੈ ਕਰਿ ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨਾ । ਬਸਤੁ ਸ਼ਸਤ੍ ਤਨ ਪਰਿਰ ਕੈ ਪ੍ਰਭੁ ਕੀਨਸਿ 
ਪਯਾਨਾ ॥ ੮ ॥ ਤਯਾਰ ਹੋਇ ਸਭਿ ਦਲ ਚਵਜੋ ਧੌਸਾ ਧੂੰਕਾਰੇ । “ਮਾਰਰ। 
ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ ਪ੍ਰਭੂ” ਬਿਦਤਯੋ ਜਗ ਸਾਰੇ । ਸ਼ਹਿਰ ਸਵੋ੍ਰੇ ਨਿਕਟਿ ਕੌ ਆਗੈ 
ਜਬਿ ਚਾਲੋਂ । ਨਾਹਣ ਕੇ ਨ੍ਰਿਪ ਜਬਿ ਸੁਨ੍ਯੋ “ਗਰ ਕੂਚ ਸੰਭਾਲੇ ॥ ੯॥ 
_ਇਸਮ“ ਅਨਦਪੁਰਿ ਅਪਨਿ ਕੌ ਕਰਿ : ਤਹਿ ਬਾਜਾ। ਚਲੇ ਜਾਤਿ ਜੁਤਿ 
ਬਾਹਿਨੀ£ ਸੁਨਿ ਮਿਦਨਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ” । ਤੁਰਨ ਪਠਜੋ ਵਕੀਲ ਕੌ ਕਹਿ ਸਭਿ 
ਸਮੁੜਾਈ । ਆਗੇ ਮਿਲਜੋ 1 ਸੁ ਆਇ ਕਰਿ ਪਗ! ਰੀਵ ਨਿਵਾਈ ॥ ੧੦ ॥ 
ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬੋਲਤਿ ਭਯੋ “ਨਾਹਿਣ ਕੇ ਰਾਜਾ੧ ਪਠਜੋ ਸ਼ੀਪ ਢਿਗ ਆਪ ਕੇ 
ਸੁਨੀਅਹਿ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਬੈਦਨਾਕਰ ਬੈਦਿ ਬਖਾਨੀ ।- 
ਚਢੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪ ਪ੍ਰਭੁ ਹਮ ਸੁਨ੍ਯੋ ਨ ਕਾਨੀ ।੧੧॥ ਲਾਹਿੜਪੁਰਿ ਕੇ 
ਨਿਕਟਿ ਅਬਿ ਡੇਰਾ ਨਿਜ ਪਾਵੋ। ਮੈਂ ਆਵਹੁ ਦਰੜਨ ਕਰਨਿ ਪੁਨ ਅੱਗ 
ਸਿਧਾਵੋ । ਦਾਸ ਕਦੀਮੀ ਆਪ ਕੋ, ਡੋਰਾ ਅਥਿ ਕੀਗਅਪਠੇ ਸੇਵਕ ਜਾਨਿ 

ਕਦਮ (ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ) , “ਸ਼ਬਦ ਕਰਦੇ । ਤਗੁਰੁ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਆ। ਏਬਹੁਤ ਥਕਾਨ । “ਜੇ ਪੂਰੇ 
ਹੱਕ ਮੂਜਬ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ । [ਆ:, ਇਸਮ=ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗੀਹੋਈ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ । 
€ਸੋਨਾ। “ਮੇਂਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਮ ਸੀ ਨਾਹਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ । “ਚਰਨ ਤੇ । ੯ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ । 

ਸੁਖ ਤੈਂ ਸੁਖ- _ 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੮੩੩ ) ਰਿਤੁ ੨। ਅੰਸੂ ੩੩. 

ਕਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਹਿ ਦੀਜੋ ॥ ੧੨॥ ਰਖਹੁ ਲਾਜ ਅਬਿ ਬਿਰਦ ਕੀ ਤੁਮ 
(ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨਿ ਸਭਿ ਘਟ ਕੇ ਸ੍ਰਾਮੀ!ਕਛ ਮਸਲਤ 

ਕਰਨੀ ਹਮਹਿੰ ਰਾਜਨ ਕੇ ਕਾਜੂ' । ਅਹੈ ਭਰੋਸਾ ਆਪ ਕੋ ਨਿਤ ਪਤਿ 

ਮਹਾਰਾਜੂ[॥੧੩॥ਜਾਨਿ ਆਪਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨਾ ਅਬਿ ਧਾਰੋਇਕ ਦੁਇ 
ਦਿਵਸ ਨਿਵਾਸ ਕੈ ਕੈ ਮਿਸ ਖਿਲਨਿ_ਸ਼ਿਕਾਰੋ-”। ਸੁਨਿ ਬਿਨਤੀ ਪ੍ਰਭੁ 
ਨ੍ਰਿਪਤ ਕੀ ਨਿਜ ਸਿਵਰ ਉਤਾਰਾ।ਸੈਲ ਸਮੀਪ ਸਥਾਨ ਸ਼ੁਭਜਲ ਚ਼ਲਤਿ 
ਨਿਹਾਰ॥੧੪॥ਆਜੋ ਬੁੱਧੂਸ਼ਾਹਿ ਤਬਿ ਪ੍ਰਕੁ ਮਿਲਿਬੇ ਹੇਤ।ਉੜਰੇ ਨਿਕਟ 

ਹਕਾਰ ਕਰਿ ਬੈਠੇ ਕੁਲ ਕੇਤਾ । ਜਿਤ ̀ਕਿਤ ਛਾਯਾ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਉਤਰੇ 

ਬਰ ਬੀਰਾਂ । ਸੁੰਦਰ _ਪਿਖ੩ 'ਸਥਾਨ ਕੋ ਕਛੁ ਚਾਲਤਿ ਨੀਰਾਂ ॥ ੧੫ ॥ 

ਤੇਬੂ ਸ਼ਮਿਯਾਨੈ ਤਨੋ ਕਰਿ/ਖਾਨ ਰੁ ਪਾਨਾ।ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਨਿਸਾਂ ਮਹਿ 

__ ਸਮ ਸਭਿ ਕੋ ਹਾਨਾ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਾਗ ਕਰਿ ਗੁਜ਼ ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨੋ।ਨੰਦ- 
_ੈਦ ਸੋਂ ਤਬਿ ਪਰ੍ਭੂ ਇਮ ਬੈਨ ਬਖਾਨੋ॥੧੬।#ਡੈਰਾ ਸਗਰੋ ਤੋਰੀਅਹਿ ਅਰੁ 
ਘਾਇਲ? ਜੇਤੇ । ਕਛੁ ਭਟ ਰਾਖੋ ਸੈਗ ਮਹਿੰ, ਸਭਿ ਚਲਹਿ ਅਗੇਤੇ।ਇਹਾਂ 
ਦੇਰ ਹਮ ਕੌ ਲਗਿ । ਕੋਤਿਕ ਦਿਨ ਬਾਸਹਿਂ" । ਪਹੁੰਚਹਿ ਅਪਰ ਅਨੰਦ- 

ਪਰਿ ਬਿਤ ਲਹੈ ਅਵਾਸਹਿੰ? ॥ ੧੭ ॥ ਸੁਨਤਿ ਹੁਕਮ ਦੀਵਾਨ ਤਬਿ 

ਸਭਿਹੂੰਨਿ ਸੁਨਾਯਾਂ । ਕਹਿ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿ ਸਿਵਰ ਕੀ ਤਤਕਾਲ ਚਢਾਯਾ। 

ਮਾਤੁਲ ਪਭੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕੌਂ”ਸੇਂਪਕੋ ਸਭਿ ਡੇਰਾ“ਮਗ ਮਹਿ ਅੰਰ ਪੁਰਿ ਪਹੁੰਚ 
ਕਰਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਬਡੇਰਾਂ ॥੧੮॥ ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਕਿਹੂਨ ਕੀ ਸੁਧ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ 
ਲੀਜੈ। ਘਾਇਲ ਨਿਕਟ ਜਰਾਹ' ਕੌ ਸੁਧ ਹੇਤੁ ਪਠੀਜੈ । ਤੁਮ ਸਜਾਨੋ 
ਸਭਿ ਜਗਤ ਮਹਿ ਮਗ ਚਲੀਅਹਿ ਥੋਰਾਜਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁ ਸ਼੍ਰਮ ਪਾਇ ਨਹਿ 
ਨਹਿ ਆਤਪ ਜੋਰਾਂ%।੧੯॥ ਸੁਨਿ ਭਗਨੀਸੁਤ"” ਹੁਕਮ ਕੌ ਹੁਇ ਤਯਾਂਰ 

ਪਯਾਨਾਂ । ਸਗਰੋ ਸਿਵਰ ਸੈਭਾਰਿ ਕੈਸੁਧ ਹਿਤ `ਸਵਧਾਨਾ । ਸਨੌ ਸਨੋਂ 

ਮਾਰਗ ਪਰਯੋ ਮਗ ਅਲਪ ਚਲੌਤਾ । ਉਤਰਹਿ ਹਿਤ ਬਿਸਰਾਮ ਕੇ ਸੁਧ 
ਸਭਿਨਿ ਲਹੈਤਾ ॥੨੦॥ ਖਾਨ ਪਾਨ ਪੋਖਨਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਹੋਤਿ ਪਯਾਨੋ। 

ਕ੍ਰਮ ਕ੍ਰਮ ਕਰਿ ਮਗ ਉਲੈਘ ਕਰਿ ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਜ ਥਾਨੇ । ਜਥਾ ਜੋਗ ਕਹਿ 
੧ਰਾਜਸੀ (ਯਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ) ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ । “ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ 

ਬਹਾਨੇ । ₹(ਸੋਢੀਕੁਲਕੇਤ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ । “ਜ਼ਖਮੀ । “ਵੱਸਾਂਗੇ । ੬ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ । ਗੁਰੂ (੬ 

ਮਾਮਾ ਕਿਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ । "ਮੱਲ੍ਹਮ ਪੱਟੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ । "ਧੁੱਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਂ (ਸਤਾਵੇ) ।'? 

ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ। _ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੮੩੪ ) ਰਿਤੁ ੨। ਅੂ.੩੩, ਲਾ 

ਸਭਿਨਿ ਕੌ ਕਰਿਵਾਏ ਡੇਰੇ । । ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਲੇ ਸਧਿ ਸਭਿਨਿ ਕੀ ਦੇ ਅਨਦ 
ਘਨੇਰੇ ॥੨੧॥ ਸੁਨੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਰਤਾ ਤਹਿ ਚਵੈਂ ਅਖੇਰਾ । ਮਨ ਭਾਵਤਿ 
ਕਾਨਨ ਫਿਰੈ ਸਦਰ ਥਲ ਹੇਰਾਂ । ਅਨਿਕ ਮ੍ਰਗਿਨ, ਝੈਖਾਰ ਬਡ ਗਨ 
ਸਸੇ ਪ੍ਰਹਾਰੇ । ਰਾਜਰਿਖੀ ਸਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਜ_ਧਰਮ ਸੈਭਾਰੇ ॥ ੨੨॥ 
ਆਤ੫ ਤੀਛਨ ਜਬਿ ਭਈ ਹਟਿ ਆਦਿ ਸੁ ਡੋਰੇਬਿਸਰਾਮੇ ਕਰਿ ਖਾਨ ਕੌ 
ਤਿਮ ਸੁਭਟ ਘਨੇਰੇ । ੜ੍ਰਿਤੀ ਪਹਿਰ ਸੁੱਖਾ ਛਕਹਿੰਂ ਪੁਨ ਸੌਚਹਿ ਧਾਰਹਿਂ। 
ਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ ਤਿਹ ਸਮੈ ਕੋ ਬੈਠਹਿੰ ਪਰਵਾਰਹਿਂ' ॥ ੨੩ ॥ ਲਗਤਿ ਸਭਾ 
ਸਭਿ ਸੁਭਟ ਕੀ ਸੈਗਤਿ ਜੋ ਆਵੈ । ਦਰਸਦਿਧਰਿ ਕੈ[ ਕਾਮਨਾ ਬਾਂਛਤਿ 
ਮਨ ਪਾਵੈ।ਨਿਤਪਤਿ ਨਾਹਣਪਤੀ ਕੌ ਤਬਿ ਦੂਤ ਸੁ ਆਵੈ/#ਰਾਜਾਂ ਹਮਰੋ 

_ਮਹਾਰਾਜ!ਬੈਦਨ ਕੌ ਗਾਵੈ॥੨੪॥ਐਥੇ ਕੌ ਹੁਇ ਤਯਾਰ ਜਥਿ ਕਾਰਜ ਪਰਿ 
ਜਾਈ । ਪਹੁੱਚੈ ਗੋ ਉਰ ਭਾਵ ਧਰਿ ਰਾਵਰਿ ਸ਼ਰਣਾਈ! । ਇਮ ਕਹਿ ਕਰਿ 
ਬਹੁਭਾਂਤਿਕੋ ਪੁਨ ਨਾਹਣ ਜਾਵੈ'।ਸ਼ੈਕੈਮੇਦਨਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਬਹੁ ਨਹਿੰਮਿਲਿਬੇ 
ਆਵੈ ॥੨੫॥-ਫਤੇਸ਼ਾਹਿ ਤੇ ਆਦਿ ਇਤ ਗੁਰ ਦੌਹੀ ਸਾਰੇ । ਭੀਮਚੇਦ ਤੇ 
ਆਦਿ ਉਤ ਬੈਰੀ ਰਿਸ ਧਾਗੇਮੈਂਏਕਲ ਗੁਰ ਸੋਂ ਮਿਲੋਂ ਬਿਦਤੈਸਭਿਮਾਂਹੀ। 
ਸੂਨਿ ਦੋਂਸ਼ੀ ਮਮ ਹੋਹਿੰਗੇ ਛਾਨੀ ਰਹਿ ਨਾਂਹੈ॥੨੬ਜੇ ਨ ਮਿਲੋਂ ਅਥਿ ਜਾਇ 
ਕੌ ਟੂਟਹਿ- ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤੀ-। ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਸੈਸਾ ਕਰਹਿ ਮਤਿ ਹੁਇ ਨ 
ਅਭੀਤੀਗਆਜ ਕਾਲ ਕਰਤੇ ਤਿਸੈ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਦਿਨ ਬੀਤੋ।ਕਹਿ ਕਹਿ ਬਿਨੈ 
ਪਠਾਵਲਨੋਂ ਮਨ ਹੁਇ ਬਿਪਰੀਤੇ॥੨੭॥ਬੂੜੇ ਨਿਜ, ਪਰਧਾਨ ਸਭਿ“ਮੈਂਕਰਿ- 
ਹੋਂ ਕੈਸੇਦਹਿ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਕੌ ਰਖਹਿ ਕਰੀਅਹਿ ਕਛ ਐਸੇ।ਤਬਿ ਸਮੁ- 
ਝਾਯੋ ਡਰਤਿ ਉਰ “ਤਮ ਲੌ ਨ ਜਾਈਪਠਹੁ ਦਿਵਾਨ ਜੁ ਆਪਣੇ ਭੋਟੋਂ 
ਸਮੁਦਾਈ'॥੨੮॥ਨਤੁ ਰਾਜੇ ਗਿਰਪਤਿ ਸਕਲ ਤੁਝ ਕੋ ਰਿਪੁ ਜਾਨੈਂ।ਕਾਰ- 

ਜ ਦੇਹਿ ਬਿਗਾਰਕਰਿ ਲਰਿਕੈ ਰਣ ਹਾਨੈਂ।ਸਭਿ ਕਾਤਨ ਤੇ ਤੂਟਿਬੋ ਤੁਝ 
ਨਹਿ ਬਨ ਆਵੈਜਥਾ ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਇਮ ਜਿਤ ਕਿਤ ਚਵਿ ਜਾਵੈ” । 

੨੯॥ਇਮ ਸੁਨਿ ਕੈ ਮੰਤੀਨ ਤੇ ਮਸਲਤ ਠਹਿਰਾਈ।ਪਠਿ ਵਕੀਲ ਸਤਿ- 

ਰਾਵ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੈਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ । ੧ੱਦੂਤ) ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹ' ਹੈ । ਗਦਾ ਹੈ। 
ਬੁੱਧੀ ਬਿਨਾ ਡਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । “ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਣਾਂ ਜਾ ਦੈਵੇ । $ਜਿਵੇ' ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਦਾ ਹੈ 
ਗੁਰੂ ਤਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿਧਰ ਕਿਧਰ (ਜੀ ਕੀਤਾ) ਤੁਰ ਪਏ । #ਦੇਖੋ ਰਾਸ ੪ ਸੀਜੂ 

੪੪ ਮੈਕ ੧੧ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । ((ਪਾ:=ਪਰਸੈ। 



_ਗ੍ਰੀਗੂਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ। ___ ( ੪੮੩੫ ) ਚਿਤੁ ੨। ਅੰਮੂ ੩੩. 
ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਨਿਜ ਬਾਤ ਸਨਾਈ।ਸਨਕਿਛਰਿਸ ਧਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਭਨਜੋਂ “ਗੀਦੀ 
ਇਮ ਰੌਢਾ।ਹਮ ਕੋ ਦਿਝਿ ਲਚਿਫਇ ਕਰਿ ਪਾਛੈ ਡਰ ਜੋਵਾ ॥੩੦॥ ਨਹਿਂ 
ਮੇਲਹਿ ਪਰਧਾਨ" ਕੌ, ਕਹੁ ਇਤਹੁ ਨ ਆਵੈ ਪਠਹਿ ਜਿ ਲੂਟਹਿੰ ਸ੩ਟ 
ਮਮ ਨਹਿ ਕੌ ਅਟਕਾਵੈਂਮਬਰਜ ਪਠਨੋ ਸਨਿ-ਭੀਰੁ ਨ੍ਰਿਪੰ; ਨਹਿੰ ਧੀਰਜ 
ਰਾਖੀ।ਸ਼ੈਕੜੋ ਅਪਰਨਿ ਨ੍ਰਿਪਨਿ ਤੇ ਨਹਿੰ ਦਰਸ ਭਿਲਾਖੀ-॥੩੧॥ਅਲਪ 
ਗ੍ਰਾਮ ਤਹਿ ਦੈ ਬਸਹਿ ਜਿਹ ਠਾਂ ਗੁਰ ਡੇਰ। ਇਕ ਮਹਿ ਰੈਘਰ ਰਹਿਤ ਹੈਂ 
ਢਿਕ ਵਕਰਨਕੇਰ॥ਬਨ ਕਰਿ ਤਸਕਰ ਉਸ਼ਟ ਦੈ ਪ੍ਕੁ ਕੋਰਚੁਰਾਏਨਰ 
ਤਬਿ ਦੋਨਹੁੰ ਗ੍ਰਾਮਕੇ ਗੁਰ ਨਿਕਣਬਲਾਏ॥੩੨॥/ਜੇ ਤਮਨੇ ਉਸ਼ਟਰਲ)ਏ 
ਦੀਜੈ ਅਬਿ ਵੇਰੈਖੋਜਹ ਅਪਨੇ ਗਾਮ ਕੌ ਹੁਇ ਚੋਰ ਬਡੇਰੇ”। ਹਾਥ ਜੋਰਿ 
ਬੋਲੇ ਤਵੈਛਿਤ ਨਹੀਂ ਫੁਰਾਏਅਪਰ ਚੋਰਨਂਕੋ ਲੇ ਗਯੋ ਹਮ ਨਹਿੰਦਿਸ਼- 
ਟਾਏ”॥ ੩੩॥ ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਕਰਿ ਤਿਨਹੁੰ ਕੌ ਗੁਰ ਬੂਝਨਿ ਕੀਨੋ। ਨਹੀਂ 

_ ਬਤਾਵਹਿੰ ਅੰਧ ਮੰਤਿ ਬਡ ਕਪਟ ਪ੍ਬੀਨੋ।ਚਲੇ ਗਏ ਨਿਜਘਰਨ ਕੋਤਬਿ 
ਏਕ ਢਕੀਰਾ।ਅਪਨਿ ਸਮੀ੫ ਹਕਾਰਿ ਕੈ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਧੀਰਾ॥੩੪॥“ਮਾਂਗਨ 
ਕੋ ਮਿਸ ਕਰਿ ਸਦਨ ਰੈਘਨ ਕੇ ਹੇਰੋ। ਉਸ਼ਟਰ ਖੋਜਹ ਜਾਇ ਕਰਿ 
ਆਵਹੁ ਬਿਨ ਵੈਰੋ” । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਤੂਰਨ ਤਬਿ ਗਯੋ ਭਿੱਛਕਾ ਹਿਤ ਲੀਬੇ। 
ਹਤੇ ਸ਼ੁਤਰ“ ਤਹਿੰ ਬਰ ਗਯੋ ਜੁਰ£ ਖਰੇ ਦਿਖੋਬੇ” ॥੩੫॥ ਆਇ ਵਕੀਰ 
'ਬਤਾਝਿ ਢ੍ਰਿਯ “ਜੁਗ ਉਸ਼ਟ੍ਰ ਠਾਂਢੇ । ਸ਼ੁਤਰ ਸਦਨ ਮਹਿ ਥਿਰ ਕਰੇ 
ਬਾਂਥੇ ਤਹਿ ਗਾਢੇ'। ਬਹੁਰੋ ਲੋਕ ਸ ਗਾਮ ਕੇ ਨਰ ਸਰਬ ਹਕਾਰੇ । ਤਸਕਰ 
ਚੈਘਰ ਜਾਨਿ ਕੈ ਗੁਰ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ॥੩੬॥ਨਾਮ ਧਰੇ ਦਇਗਾਮ ਕੋ ਇਕ 
“ਸ਼ੁਗ ਇਕ “ਖੋਟਾ । “ਛਕਰਨ ਕੌ“ਲਾਹਾ”ਸਦਾ ਰੈਘੁਨਕੌਂ“ਤੈਟਾ। “ਜਾਹੁ 
ਤੁਰਤ ਹੀ ਆਨੀਏ ਨਤੁ ਘਰ ਲੁਟ ਜੈਹੈ' । ਕੂਟਨ ਤਸਕਰ ਤੁਮ ਸਕਲ 
ਨਾਂਹਿਤ ਗਹਿ ਲੀਹੋਂ ॥੩੭॥ ਚੈਘਰ ਡਰ ਯੰਰ ਉਰ ਬਿਖੋ ਤਤਛਿਨ ਲੇ 
ਆਏ। ਉਸ਼ਟਰ ਸੌਂਪੇ ਜੋਰਿ ਕਰ ਪੁਨਿ ਬਹੁ ਘਿਘਿਆਏ। ਅਬਿ ਲੋ ਦੋਨਹੁਂ 
ਗ੍ਰਾਮ ਕੌ ਨਾਮ ਸੁ ਥਿਦਤਾਯੋ । ਵਕਰਨ ਕੌ “ਲਾਹਾ? ਘਨ ਸਭਿਹਿਨਿ 
“ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਪਰਧਾਨ ਲੂੰ । ੨(ਗਲ) ਸੁਣਕੇ ਵਰਜ ਭੇਜਿਆ (ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝੋ ਲਿਆ 
ਕਿ) ਰਾਜਾ ਕਾਇਰ ਹੈ” । “ਕੁਈ ਵੱਡਾ ਚੋਰ (ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਹੀ) ਹੋਣਾ ਹੈ । ਏਅਸੀ” ਨਹੀ 
ਦੇਖੇ । “ਊਠ । ਝਦੇ । “ਦੇਖੇ । “(ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਤੇ (ਰੈਘਰਾਂ ਦਾ) ਖੋਟਾ । “ਹੇ ਕੁੱਟਣੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੋ (ਛੇਤੀ ਲਿਆਓ ਊਠ) ਨਹੀਂ' ਤਾਂ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ ਸਭ ਨੂੰ । 

ਆਂਪਾ:-ਦੂਰ ) ਪਾ:-ਅਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ (੪੮੩੬) ਰਿਤੁ ੨। ਅਸੂ ੩੪, 
ਹਦ" 

ਸੁਖ ਪਾਯੋ॥੩੮॥੪ਟੋਟਾਰੇਘਰਗ੍ਰਾਮਕੋ ਕਰਿ ਨਾਮਉਚਾਰੇਦਾਰਿਦ ਜਿਨਕਰ੍ 

ਘਰ ਬਿਖੈ ਹੁਇ ਅਲਪ ਅਹਾਰੇ । ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਜਿਮ ਬਾਕ ਹੁਇ ਨਹਿ 

ਨਿਸ਼ਵਲ ਜਾਈ/ਚਹਕੋਚਵਨ ਪੁਰਿ ਅਨੰਦ'ਕੋ ਤਹਿੰਤੇ ਸੁਖਦਾਈ॥੩੯॥ 
ਇਤਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ੰਬੇ ਦੁਤਿਯ ਰੁਤੇ “ਨਾਹਿਣੇਸ਼” ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਤਰ ਤ੍ਰਿਸਤੀ ` 

ਅੰਸੂ॥ ੩੩ ॥ ੩੪. | ਰਾਇਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ] । 

ਦੋਹਰ॥ਜਹਿਂ ਸਤਿਗੁਰ ਡੇਰਾ ਕਿਯੋ ਤ੍ਰੋਦਸ਼ ਦਿਵਸ ਫਿਕਾਇ। ਅਬਿ ਤਿਸ 
ਬਲ ਮਹਿ ਸਿੰਘ ਨਰ” ਜਾਗਾ ਲਈ ਬਨਾਇ ॥ ੧ ॥ ਨਿਸਾਨੀ ਛੈਦ। ਅਬਿ 

ਗੁਰ ਜਾਗਾ ਨਾਮ ਕੌ ਭਾਖਤਿ ਹੈਂ “ਟੋਕਾ” । ਸਿੰਘਨਿ ਤੋ ਹਮ ਸ਼੍ਰੋਨ ਸੁਨ 
ਨਹਿ ਆਂਖ ਬਿਲੋਕਾ । ਭਈ ਪਾਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਚਵੇ ਬਜਿ ਉਠਯੋ ਨਗਾਰਾ 

ਸੈਨਾ ਤਕਾਰਅਰੂਢਿ ਹਯ ਧਰਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਦੁਧਾਰ॥੨॥ਥਰਹਰਿ ਕੌਪਹਿ ਗ੍ਰਾਮ 
ਪੁਰਿ ਸੁਨਿ ਮਾਰ ਬਕਾਰਾ।ਪਰਹਿ ਧੂਮ ਦਲ ਚਲਨਿ ਕੀ ਮਿਲਵਤਿ ਸਿਰ- 
ਦਾਰਾ । ਭੋਰ ਦੇਤਿ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਮੁਖ ਬਿਨ ਬਖਾਨੈ' । ਅਕੈ ਦਾਨ ਤਿਹ 
ਦੇਤਿ ਪਰ ਨਹਿ ਚਿੰਤਾ ਠਾਨੈ॥੩॥ਦਧੀ ਦੁਘਧ ਬਹ ਦੇ ਮਿਲੈ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ 
ਮੁਖ ਦੇਖੈਂ ।-ਰਘੁਬਰ ਤਨੁ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਹ-ਮਤਵੈਤ ਪਰੇਖੈਂ । ਲਖਹਿੰ 
ਸਫਲਤਾ ਹੋਰਿ ਕੈ ਲੈ.ਲਾਭ ਸੁ ਨੈਨਾ । ਜਨੁ ਸਕੇਲਿਕੈ ਸੌਂਦਰਜ ਰਚਿ 

ਬਿਧ ਸੁਖ ਦੈਨਾ?॥੪॥ _ਇਕ ਰਾਣੀ ਕੋ ਰਾਇ ਪੁਰਿ ਗ੍ਰਾਮੰਹ ਕੋ ਨਾਮੁ । 

ਕਰਤਿ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਤਹਾਂ ਸੁਤ ਜਿਸ ਅਭਿਰਾਮੁ । ਆਨੰਦਪੁਰਿ ਕੇ ਪੰਥ ਮੈਂ 
ਚਲਤਜਯੋ ਨਿਯਰਾਵਾ।ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰਆਗਵਨ ਕੌ ਤਿਨ ਮੋਦ ਬਢਾਵਾ॥੫॥ 

“ਪੁਰਵਤਿ ਹੈਂਮਨ ਕਾਮਨਾਪਿਖਿ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰੀ।ਕਰਹਿ ਭਾਵ ਸਭਿ ਰਿਦੈ 
ਕੌ ਦੇ' ਸਭਿ ਸੁਖ ਭਾਰੀ।ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਜਸੁ ਸ਼੍ਰੋਨਸੁਨਿ“ਦਲਸੈਗ ਘਨੌਰਾ। 
ਹਗਹਂ, ਦੇਹਿੰ ਛਿਤ ਰਾਜ ਕੋ, ਸਮਰੱਥ ਬਡੇਰਾ' ॥ ੬॥ ਨਿਕਸੀ ਬਾਹਿਰ 

ਮਗ ਜਹਾਂ ਹੁਇ ਖਰੀ ਅਗਾਰੀ । ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਆਵਤਿ ਪਿਥੇ ਹਯ ਕੀ 

ਅਸਵਾਰੀ।ਗੀਵ ਨੀਵ ਕਰਿ ਜੋਰਿ ਕਰ ਆਈ ਜਬਿ ਨੌਰੇ।ਖਰੇ ਭਏ ਪਿਖਿ 
ਭਾਵ ਕੰ-ਜਨ ਬਸੀ ਬਡੇਰੇ”॥ ੭ ॥ ਬਿਚ ਰਕਾਬ ਕੇ ਪਗ ਕਮਲ” ਸਿਰ 

੧ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਨੂੰ । “ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ । ₹ਟੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਨਾਹਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਜੇ 

ਢੀ ਹੈ। “ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮੁੰਦਰਤਾਈ ਬਿਧਾਤਾ ਨੇ ਸੁਖਦਾਤਾ-( ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ) 

ਰਚਿਆ ਹੈ । “ਇਹ ਖਾਤਰ ਸੁਣੀ ਕਿ! #ਹਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ । “ਜੈ ਬਹੁਤ ਹੀ 

ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ । “ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾੰ ਤੇ । ਸੇ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ ( ੪੮੩੭ ) ਰਿਤੁ ੨ । ਅੱਸੂ ੩੪.- 

ਤਾਂਹਿ ਟਿਕਾਵਹਾਥਨਿ ਸਾਬ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਦਿਗ ਮੁਖ ਪਰ ਲਾਵਾ । “ਮੈਂ 
ਸੇਵਕਨੀ ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ! ਨਿਜ ਕਰੁਨਾ ਕੀਜੈ । ਉਤਰਿ ਲਗਾਵੋ ਸਿਵਰ ਨਿਜ 
ਮਮ ਭਾਵ” ਪੁਰੀਜੈ ॥ ੮ ॥ ਜਥਾ ਸ਼ਕਟਿ ਸੇਵਾ ਕਟ? ਸ਼ਰਧਾ ਉਰ ਮੇਰੇ । 
ਕਦਮ ਪਦਮ ਨਿਜ ਸਦਮ ਮਹਿ'ਵੇਰੋ ਮੁਖ ਹੇਰੇ।ਨਿਸਾ ਬਸੋ, ਸਤ ਅਲਪ 
ਬਯ ਤੁਮ ਚਰਨੀ ਲਾਵਹੁ ।-ਚਲਹਿ ਬੈਸ ਨਿਜ ਜਗਤ ਮਹਿੰ-ਸਖ 
ਜੁੰਤ ਬਰ ਪਾਵਹੁੰ” ॥੯॥ ਹੇਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਣੀ ਰਿਦੈ ਮਾਨਜੋ, ਹਇ ਡੇਗਾ । 
ਹੁਕਮ ਦਯ, ਉਤਰੇ ਪ੍ਰਭੂ,ਪਿਖਿ ਥਾਨ ਅਛੇਰਾ।ਤੈਝੂ ਸ਼ਮਿਯਾਨੋ ਤਨੇ ਹਯ 
ਲੰਨ" ਲਗਾਏ।ਜਹਿਂ ਕਹਿਂ ਸਿੱਖਨਿ ਸੁਭਟ ਗਨ ਬ੍ਰਿੱਸਾਮ ਸੁ ਪਾਏ॥ ੧੦॥ 
ਰਾਣੀ ਅੰਤਰਜਾਇ ਕਰਿ ਪਠਿ ਕਰਿ ਤ੍ਰਿਣ ਦਾਨ।ਸੇਵਾਕਰਿ ਸਭਿ ਭਾਂਤਿ 
ਕੀ ਪਿਤ ਬਹੁ ਮਿਸ਼ਟਾਨਾ । ਸੂਖਮ ਚਾਵਰ ਚੂਨ ਬਹੁ ਦੀਨਸਿ ਮਨ 
ਭਾਏ । ਸਭਿ ਦਲ ਲੋ ਕਰਿ ਅਸਨ ਕਿਯ ਬਿੰਜਨ ਸ਼ੁਭ ਖਾਏ॥੧੧॥ਬਹੁਰ 
ਪਠੇ ਨਿਜ ਮਨੁਜ ਤਥਿ ਬਿਨਤੀ ਇਮ ਗਾਈ।ਅਅੰਤਰ ਆਵਹਿ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕੋ 
$ੇ ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਈ । ਅਚਹਿ ਅਹਾਰਨਿ ਬੈਠਿ ਕਰਿ ਹੁਇ ਫੋਨ ਪੁਨੀਤਾ। 
ਇਕ ਮੁਕਾਮ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ਕਰਹਿ ਆਸਾ ਮੁਹਿ ਚੀਤਾ? ॥ ੧੨॥ ਸੁਪਤਿ 
ਜਥਾ ਸੁਖ ਸੰਭਿ ਭਏ ਕਰਿ ਖਾਨ ਰੁ ਪਾਨਾਨ੍ਰਿਪਨੀ” ਉਠਿ ਬਡ ਪ੍ਰਾਤਿਕੋਂ 
ਕਰਿਵਾਇ ਸ਼ਨਾਨਾਪੂਪ,ਤਿਹਾਵਲ; ਪੂਰਕਾਓ ਰਚਿ ਸੋਂ ਕਰਿਵਾਏ।ਵੜੇ, 
ਕਚੌਰੀ; ਦਧਿ ਮਿਲਨ,ਪਾਇਸੁ= ਸਮੁਦਾਏ॥ ੧੩॥ ਘਿ੍ਤ ਭੂੰਚਤਿ” ਚਾਵਰ 
ਕਰੇ ਜੁਗ ਭਾਂਤਿ ਲੀਮੇਰੇ । ਮਧੁਰ ਸਠਵਣ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਸੂਖਮ ਬਹੁਤੇਰੇ । 
ਡਾਰਿ ਮਸਾਲੇ ਅਨਿਕ ਬਿਧਿ ਮੇਵੇ ਗਨ ਪਾਏ।ਸੂਪ' ਕਰੀ ਬਹ ਭਾਂਤਿ ਕੀ 
ਅਤਿ ਸ੍ਰਾਦ ਉਪਾਏ ॥ ੧੪ ॥ ਸੂਪਕਾਰ ਚਾਤੁਰ ਮਹਾਂ ਤਿਨ ਢਿਗ ਹੁਇ 
'ਰਾਣੀ । ਰੀਤਿ ਬਤਾਵਤਿ ਅਨਿਕ ਬਿਧਿ ਬਡ ਸੁਮਤਿ ਸਯਾਣੀ। ਇਤ 
ਸਤਿਗੁਰ ਜਬਿ ਪ੍ਰਾਤਿ ਭੇ ਕਰਿ ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨਾ।ਥਿਰੇ ਅਨੰਦਕੇ ਧੜਾਨ ਮਹਿ 
ਜਹਿ ਭੋਦ ਨ ਨਾਨਾ ॥ ੧੫॥ ਗਾਦਿੰ ਰਬਾਬੀ ਵਾਰ ਕੌ ਧੁਨਿ ਅਧਿਕ 
ਸੁਹਾਵੈ।ਬ੍ਰਿੰਦ ਰਾਗ ਅਰੁ ਰਾਗਨੀ ਹਰਖਾਇ ਸੁਨਾਵੈਂ।ਗੁਰਬਾਨੀ ਕੋ ਪਾਠ 
ਬਹੁ ਸਿਖ ਕਰੈ' ਸੁਜਾਨਾ।ਜਪੁਜੀ ਆਦਿਕ ਸੁਖਮਨੀ ਜਿਨ ਪੁੰਨ ਮਹਾਨਾ। ਤਤ ਕਰਮ ਦਿ -<੬੬੬੦- 
"ਮੋਰੀ ਭਾਵਨਾਂ । ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ । ਕਤਾਰ । $ਗਾਣੀ । “ਪਰੀਆਂ । ਖੀਰ । “ਘਿਉ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨ ਕੇ । "ਰਸੋਈ । ੯ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾਪਨ ਦਾ ਭੇਂਦ ਨਹੀਂ । ਰਾ 



ਰਾਏ"ਚੌਂਪ ਜੁਤਿ ਦਰਸ ਰੀ ਪਗੀ ਬ ਠਾਨ।£ 
ਪਰਤੀਖਤਿ ਰਾਨੀ । ਨਾਨਾ ਭੋਜਨ `ਤਯਾਰ ਰਾ ਕਰਨਾ  ਅਬਿ 

ਦਾਸਨ ਕੀ ਆਸ਼ਾ ਪੁਰਹ, ਉਰ ਆਨੰਦ ਦੀਜੈ” ॥੧੯॥ਉਲਿ ਕਰਿ ਗਮਨੰ 
ਸ਼ੀ ਪ੍ਰੂਲੇ ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਏ । ਦਯਾਰਾਮ ਨੰਦ ਚਦ ਕੌ ਤ੍ਰੈ ਕੁਝ ਬੁਲਾਏ। 

ਨਾਮ ਮਾਹਿਰੀ ਚੈਦ ਜਿਸ ਅਰੁ ਗੈਗਾਰਾਮੰ । ਚੈਦਗੁਲਾਬ ਸੁ ਤੀਸਰੋ ਜਿਨ 

ਤਨ ਅਭਿਰਾਮ॥ ੧੯॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਸਭਿ ਸੈਗ ਲੈ ਗੁਰ ਵੁਰਗ ਪ੍ਰਵੈਸ਼ੇ । 
_ ਉਠਿ ਰਾਂਠੀ ਆਗੈ ਅਈ ਹਿਤ ਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਗਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਖੁੱਤ੍ ਕੌ 

ਸਿਰ” ਦੀਠਿ ਟਿਕਾਈ । ਪੁਨ ਅਭਿਬੈਦਨ ਆਂ੫ ਕਰਿ ਪਿਖਿ ਮੁਖ ਹਰ- 

ਖਾਈ ॥੨੦॥ ਫਰਸ਼ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਕੋ ਘਰ. ਬਿਬੈ ਬਿਸਾਲਾ। ਇਕ 

ਚੌਂਕੀ ਸੁੰਦਰ ਡਸੀ ਆਸਨ ਸ਼ੁਭ ਭਾਲਾ.4. ਕੋਰੇ ਬਿਡਾਵਨਿ ਭੱਹਿ ਪ੍ਰਭੂ 
ਢਿਗ ਅਪਰ ਬਿਠਾਏ । ਹਿਤ ਅਹਾਰ ਚੋਕੀ ਦਤੀ ਭਾਸੀ ਅਗੁਵਾਏ॥੨੧॥ 

ਭੁੱਖ ਭੋਜ ਭੋਜਨਨਿ ਕਾਂ ਲੋਹਜ ਅਰ ਚੋਸਾਂ । ਨਿਕਟ ਬੈਠਿ ਰਾਣੀ ਭਬੈ 

ਸ਼ੁਭ ਬਾਰ ਪਰੋਸਾਂ । ਦਿਜ ਤੇ ਸੋ ਉਚਵਾਇ ਕੇ ਆਨ3ੋ ਤਤਕਾਲਾ । ਅੱਗ੍ਰ 

ਧਰਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਧਰਿ ਭਾਉ ਬਿਸਾਲਾ ॥੨੨॥ ਸ਼ੂਖਕਾਰ ਕਰਿ ਸ਼ੀਘ੍ਰਤਾਂ 
ਸਭਿ ਕੋਰ ਅਗਾਰੀ । ਥਾਰ ਪਰੋਸੇ ਅੱਗੂ ਧਰਿ ਬਹੁ 
ਵਨ ਲਾਗੇ ਸ੍ਰਾਦ ਗਨ ਰਾਨੀ ਹੁਇ ਠਾਂਢੀਕਰਤਿ ਮਰੀ ਬਹ 

ਸ਼ਰਧਾ ਬਾਢੀ ॥੨੩॥ ਮਧੁਰ, ਸਲਵਣ, ਸੁਅਮਲ ਬਿਧਿ, ਪੁਨ ਤਿਕਤ; 
ਕਖਾਯਾ“ । ਸ੍ਰਾਦ ਲਗੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਅਤਿ ਰੰ ਕਰਿ ਖਾਯਾ । ਸਕਲ 

ਸਰਾਹਹਿ ਅਚਵ ਕਰਿ ਸ਼ੁਭ ਬਨਜੋ' ਅਹਾਰਾ। ਤ੍ਰਿਖਤਾਏ ਜਲ ਸੀਤ ਪਿਯ 

ਕਰ ਬਦਨ ੫ਖਾਰਾ ॥ ੨੪ ॥ ਥਾਤੀ ਲੇ ਕਰਿ ਦਰਬ ਕੀ ਗੁਰ ਧਰਿ ਅਗ- 

ਵਾਏ। ਪੁਨ ਨੰਦਨ ਕੋ ਹਾਥ ਗਹਿ ਚਰਨਨ ਪਰ ਪਾਏ। ਹੁਇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਸ਼੍ਰੀ 
ਪੁਭੁ ਕਹਜੋ “ਸਿਰ ਕੋਸ ਰਖੀਜੈ । ਆਯੁਧ ਬਿਦਾ ਕੇ ਬਿਖੈ ਸੁਤ ਨਿਪੁਨ£ 

ਕਪਧਾਨ ਗਏ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ) । । ਪੁੱਤ ਦਾ ਸਿਰ । 5ਭੱਖ, ਭੋਜ ਲੈਹਜ, ਤੇ ਚੋਸਾ, ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਦੇ) ਭੋਜਨ (ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ)[ ਦੇਖੋ ਰਾਸ ੪ ਅੰਸੂ ੩੨ ਅੰਕ ੧੨]੯ਖੱਣੀ ਤਰਾਂ ਦੇ । “ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਥੋ 

ਭਾਵ ਕਰਾਰੇ ਤੇ ਕਸੈਲੇ (ਕਰੇਲੇ, ਆਦਿ) । “ਪ੍ਰਬੀਨ । "ਪ:-ਅਤਿ ਭੋਜਨ ਸੁੰਦਰ ਕਿਯੈ। 



ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੮੩੯) __ _ ਰਿਤੁ੨। ਅੰਸੂ੩੪, 
ਹਰ ਅ੨੫॥ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਬੋਲੀ ਤਬੈ “੩੫ਕਨਿ ਬਡ ਰਾਜਾ । ਖੁਨਸਹਿੰ 

_ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਲੌਕ ਕੈ ਕਰਿ ਦੋਹਿੰ ਕਕਾਜਾ” ਫੁਨ ਫੁਰਮਾਯੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ “ਨਹਿੰ 
_ ਮਾਨਹੁ ਤ੍ਰਾਸਾ । ਕੋੜਿਕ ਦਿਨ ਇਨ ਰਾਜ ਹੈ ਵਿਰ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸ਼ਾ॥੨੬॥ 
ਤਉ ਜਿ ਕੋਸ ਲਹਿ ਐਗਿਕ ਵਿਠ.ਆਨਾਂ 1 ਲਿਖ ਨਾਮ ਅਥ ਜ 

#ਜ ਬੈਂਸ ਮਹਾਨਾ । ਪੰਥ ਹਮਾਰੋ ਜਬਿ ਵਧੈ ਲੋ ਤੁਰਕਨ ਰਾਜੁ”। 
_ਭਖੰਹਿਗੇ ਤਥਿ ਕੋਸ ਇਹ ਸਰਿਹੈ ਸਭਿ ਕਾਜੂ ॥ ੨੭॥ ਉਥਲ ਪਥਲ 
ਫਿਰ ਰਾਂਜ ਹੁਇ ਨਹਿ ਮਿਟਹਿ ਤੁਹਾਰੋ। ਤਬਹਿ ਬੈਸ ਮਿਲਿ ਖਾਲਸੇ 
ਸਗਰੇ ਸੁਖ ਧਾਰੋ? । ਖੜਗ ਸਿਪਰ ਗੁਰ ਆਪਨੇ ਰਾਜੇ ਸੁਤ“ ਦੀਨੋ । “ਗੁਰ 

_ ਸਥਾਨ ਰਚਿ ਕਰਿ ਰਖਹ ਪੂਜਹੁ ਹਿਤ ਭੀਨੋ ॥ ੨੮ ॥ ਪੁਰਵਹੁ ਮਨਕੀ 
ਕਾਮਨਾ ਸਗਰੇ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ । ਪੰਚਾਂਮ੍ਿਤ ਆਗੇ ਧਰਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ 
ਵਹੁ। ਭੀਰ ਪਰੀ ਮਿਟਿ ਜਾਇ ਹੈ, ਜੈ ਹੋਇ ਭਿਲਾਖਾ । ਸੋ ਪੂਰਨ ਤਹਿ 

`_ਹੋਹਿਗੀ ਨਿਤ ਹੁਇ ਹੈ ਰਾਖਾ” ॥ ੨੯॥ ਗਿਹਣ ਕਰਹੁ, ਗਿਹ ਰਾਖੀਐ” 
`__ ਸਨਮਾਨ ਸਮੇਤਾ । ਪੁਸ਼ਪ ਧ੍ਰਪ ਨਿਤ ਦੀਜੀਅਹਿ ਨਿਜ ਪਿਖਹੁ ਨਿਕੇਂਤਾ। 

`_` ਸ਼੍ੀਮੁਖ ਤੇ ਸਭਿ ਬਚਨ ਸ _ਹਰਖਾਨੀ/ਛਾਦਿ ਬਸਤ੍ਰ ਤੋਂ ਹਾਬਜੁਗ 
_ਝੂਕਿ ਹਰੈ ਅਗਵਾਨੀ॥੩੦॥ “ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਮ ਦਾਤ ਬਡ ਕੋ ਸਕੈ ਮਿਟਾਈ। 

__ ਖ੍ਰੰਮ ਬਸੀ ਦ੍ਿਕ ਬਿਰਦ ਹੈ ਪੁਨ ਦਯਾਲ ਗੁਸਾਈ” । ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ 
_ਅਰਬਿੰਦ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਲਖਿ ਦਾਸਾ।ਹਾਥਨਿ ਪਰ ਰਾਨੀ ਧਰੇ ਉਰ ਆਨੰਦ 

ਨ ``ਰਾਂਸਾ ॥੩੧॥ਪੁਨ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰਿ ਚੌਂਪ ਸੋਂ ਸੁਤ ਸੀਸ ਛੁਹਾਏ। ਕਸਜੋ 
ਖਰ੯ ਸਨਮਾਨਟਿਕਾਏ।ਇੱਤਜਾਦਿਕ ਬਰ ਦੋਇ ਗੁਰਠਾਂਵੇ 

ਤਬਿ ਹੋਏ। ਵਹਿਰ ਚਲਨ ਕੌ ਚਿਤ ਚਹਯੋ ਰਾਨੀ ਦ੍ਰਗਿ ਜੋਏ ॥੩੨॥ 
_ਚਲੀ ਸੋਗ ਕਰ ਜੋਰਤੀ ਕਰਿਬੇ ਸਨਮਾਨ।ਵਹਿਰ ਦੁਰਗ ਨਿਕਸੀਜਬਹਿ 
ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਨ ਬਖਾਨਾ । “ਥਰਹ, ਗੁਰੂ ਸਿਮਰਹੁ ਸਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰਹ। 
_ਚਲਹਿ ਬੈਸ ਹੁਇ ਰਾਜ ਥਿਰ; ਨਿਤ ਹਰਿ ਉਰਧਾਰਹੁ” ॥ ੩੩ ॥ ਇਮ 
, ਧੀਰਜ ਦੇ ਕਰਿ ਗਏ ਪ੍ਰ ਭੁ ਮਹਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ।ਮੁਕਤਿ ਆਦਿ ਬਖਸ਼ਨਕਰਹਿ 
_ਪਿਖਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਸਾਲਾ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਲਖਿ ਜੇ ਭਜਤਿ ਨਹਿ ਸੇ ਅਤਿ ਮਤਿ 
ਕੈਸੀ ਸ਼ੁਭ ਮਿਰਯਾਦਾ ਦੱਸੀ ਹੈ । “ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ । ₹ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲਵੇਗਾ' 
(ਪੰਥ) । “ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀ ਮਿਟੇਗਾ । “ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੰ । (ਗੁਰੂ) ਰਾਖਾ ਹੋਸੀ । ?[ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ) 
ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ ਤੇ ਘਰ ਰੱਖੋ । ̀ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ੀ ( ਖੜਗ ਸਿਪਰ ) । “ਬਿਛਾਵਣੇ ਨਾਲ਼ 
ਕੱਸੇ ਪਠੀਘ ਪਰ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ। ____( ੪੮੪੦) ____ ਰਿਤੁ ੨। ਅੱਸੂ ੩੫, 
ਹੀਨਾ । ਦੁਹੂ ਲੋਕ ਮਹਿ ਕਿਤਹੁ ਕੋ ਕਾਜ ਨ ਕਰਿ ਲੀਨਾ॥ ੩੪॥ ਦਿਨ 
ਬਿਤਾਇ ਪੁਨ ਨਿਸਾ ਕੌ ਸੁਪਤੇ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਬਡੀ ਪ੍ਰਾਤਿ ਜਾਗੇ ਪੁਕੂ ਨਿਤ 

ਕ੍ਿਯਾ ਸਜਾਏਂ'।ਕਹੈਂ ਕਵੀਸ਼ਰ ਤਹਾਂ ਕੇ ਹਰੇ ਸਿਰਦਾਰ।ਅਬਿ ਲੌ ਮਾਨਹਿਂ 
ਦਰਗ ਮਹਿ ਸ਼ੁਭ ਬਾਨ ਸੁਧਾਰਾਨੈਂ ॥ ੩੫ ॥ ਦਰ ਭ੍ਰਾਤਾ ਬੈ ਹਮ ਪਿ੫; ਗੁਰ 

ਬਰ ਨਿਤ ਸਾਂਚਾਂ। ਭਈ ਪਾਾਤਿ ਗੁਰ ਹੇਰਿ ਕੈ ਮੁਖ ਕੂਚ ਉਬਾਚਾ । ਕਰਯੋ 

ਅਰੂਵਨਿ ਹਯ ਤਬਹਿ ਮਾਰਗ ਮਹਿ ਚਾਲੇ । ਕਰਤਿ ਨਿਹਾਲ ਅਨੋਕ ਕੌ 

ਪ੍ਭੁ ਮਹਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾਲੇ ॥ ੩੬॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਦੁਤਿਯ ਤੁਤੇ 

“ਰਾਇ ਪੁਰ ਰਾਣੀ? ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਚਤੁਰ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅਸੂ ॥ ੩ ੪ ॥ 

੩੫. [ਕੀਰਤਿ ਪੁਰਿ । ਆਨੰਦ ਪੁਰਿ ਆਉਣਾ] । 

ਦੌਹਗਾ ॥ ਬਜਕੋ ਠਗਾਰਾਂ ਕੂਚ ਕੌ ਕੈਪਤਿ ਨ੍ਰਿਪ ਸੁਨਿ ਤੀਰ'। ਮੁਦਤ ਹੋਤਿ 

ਸੇਵਕ ਸਕਲ “ਚਵਜੋ ਗਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੀਰ? ॥ ੧॥ ਨਿਸਾਨੀ ੬੯॥ ਸੈਨ ਸਿਗ 

ਓਰੜ ਚਲੀ ਨਭ ਮਹਿੰ ਰਜ ਛਾਈ । ਮਿਲਹਿਂ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਭੋਟ ਕੌ ਲੈ ਫਰ- 

ਸ਼ਨ ਪਾਈ।ਦੇੜਿ ਰਜਤਪਨ; ਕੋ ਦਧੀ,ਕੋ ਘਟ ਭਰ ਪੈ ਕੋਂ। ਕੋ ਆਨਤਿ 

ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਕੋ, ਪਗ ਸੀਸ ਲਗੈ ਕੋ ॥ ੨॥ ਭਾਖਹਿੰ ਸੁਜਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੋ ਪੂਭੁ 

ਕੋਰ ਬਿਸਾਲਾ। ਕਗਹ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਬੈਦਨਾ ਜਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । ਦਿਨ 

ਮਹਿੰ ਗਮਨਤਿ ਪੰਥਕੋ,ਬਡ ਘਾਮ ਬਿਰੈਤੇ”। ਬਸਹਿੰ ਤਹਾਂ ਪੁਨ ਜਾਮਨੀ 

ਬਿਸਰਾਮ ਕਰੇਤੇ ॥ ੩ ॥ ਦਿਨਪ੍ਰਤਿ ਇਮ ਕਰਿ ਕੂਚ ਕੌ ਮਗ ਉਲੀਘਜੋ 

ਸਾਰਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਿਪੁਰਿ ਤੀਰ ਮਹਿ ਡੇਰਾ ਨਿਜ ਭਾਰਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ 

ਫੁਰਮਾਇਓ। “ਬਹੁ ਕਰਹੁ ਕਰਾਹੂੰ। ਉਤਰਿ ਕਰਯੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੋ ਨਿਰ- 

ਮਲ ਜਲਮਾਂਹੂ।੪॥ਬੈਧਿਸੀਸ ਉਸ਼ਨੀਕ“ਕੋ ਪੁਨਜਿਗਾਸਜਾਈ। ਕਲਗ਼ੀ 

ਧਰੀ ਉਤੈਗ ਬਰ ਝੂਲਤਿ ਛਬਿ ਪਾਈ । ਅਭਿਰਾਮਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਰ ਕਸਿ 

ਕਟ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰੈ।ਭਾਬਾ ਗਰਧਨੁ ਕਰ ਗਹੇ; ਬਨ ਕਰਿ ਸਮ ਸ਼ੇਰੈ॥੫॥ਗਏ 

ਪਿਤਾਮਾ ਥਾਨ ਕੋ ਭਟ ਮੈਗ ਮਹਾਨੇ । ਕਰ ਜੋਰੀ ਕਰਿ ਬੋਦਨਾ ਅਰਦਾਸ 

`ਬਖਾਨੇ। ਬੈਠਿ ਲਗਾਇ ਦਿਵਾਨ ਕੌ ਦਰਸਤਿ ਬਰ ਬੀਰੈ । ਆਇ ਰਬਾਬੀ 

ਗਾਨ ਕਰਿ ਧੁਨਿ ਰਾਗ ਗਹੀਰੇ ॥ ੬॥ ਤਬਿ ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੋ.ਬਰਤਾ- 

ਵਨ ਕੀਨ। ਪੁਰਿ ਜਨ ਦਰਸਤਿ ਦੁਤਿ ਅਯਿਕ ਸਭਿਹਿਨਿ ਸੋਂ ਲੀਨਾ। 
ਪਨਿਤ ਦੀ ਗਿਆ ਜੋਧ ਕੇ। “ਪਾਸ ਦੇ ਰਾਂਜੇ। ₹ਘੜਾ ਭਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ । "ਬੜੀ ਯੁਪ ਵੱਲੋ 
ਫਿਕਾਉ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਦਸਤਾਰ । $ਗਲੇ ਵਿਚ । “ਉਹ, ਭਾਵ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ । ___ ` 

#ਗੂਰਦਵਾਰਾ ਕਿਲ੍ਹੋ ਵਿਚ ਅਜੇ ਹੈ । _ ।ਪਾ:-ਢੁਰਮਾਂਜੋ। _ .. 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੮੪੧) __` ਰਿਤੁ੨।ਅੰ੧ ੩੫. ਦਿ ੮ -----=- <<. 

ਬੂਰਜਮੱਲ ਕੇ ਪੰਤ ਦੁਇ ਹੁਲਸਾਵਤਿ ਆਏ ।ਕਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਤਰਨਿ _ਕੌ' ਦ੍ਿਗ ਕਮਲ ਖਿਰਾਏ॥੭॥ ਕੁਸ਼ਲ ਪਰਖ਼ਨ ਕਰਿ ਦੁਹਨ ਕੌ ਸਨ- 
ਮਾਨਿ ਬਿਠਾਏ । “ਪੂਕੁ ਜੀ ਤੁਮਰੀ ਕਿਪਾ ਤੇ ਦਿਨ ਸਖੀ ਬਿਤਾਏ । ਰਹੇ ਪ੍ਤੀਖਤਿ ਆਪ ਕੋ ਅਬਿ ਆਵਨ ਕੀਨੋ।ਤਮ ਬਿਨ ਚਿਤ ਪਰਦਯੋ ਨਹੀਂ ਨਿਤ ਸਿਮਰਨ ਲੀਲੋ? ॥੮॥ਮੁਸਕਾਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੂਤੁ ਕਹਕੋ ਪਮਬਿ ਰਹੀਅਹਿ ਪਾਸਾ । ਆਨੰਦਪੁਰਿ ਨਿਜ ਇਸਮਾਕੋ ਕਰਿਹੈਂ ਬਹ ਬਾਸਾ” । ਮੈਧਯਾ ਠਖਿ ਰਹਿਰਾਸ ਕੋਂ ਪਠਿ ਸੁਨਿ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ਥਾਨ ਪਿਤਾਮਹਿ ਕੋ ਨਮੋ ਕਰਿ ਪ੍ਰਕਮੇ ਗ੍ਿਖਾਲਾ॥੯॥ਸਨੇ ਸਨੇ ਨਿਜ ਸਿਵਰ ਕਉ ਚਲਿਆਇ ਗੁਸਾਈ ਰਾਇ ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੈਗ-ਦੋਨਹੁਂ ਭਾਈ । ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਸੇਵਾ 
ਕਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਖਾਏ । ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਜਾਮਨੀ ਬਿਸਾਮ ਸੁ ਪਾਏ॥ ੧੦॥ਬਡੀ ਪ੍ਰਾਤਿ ਉਠਿ ਕੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਿ ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ। ਬਜਯੋ ਦਮਾਮਾ ਕੂਚ ਕੋ ਜਨੁ ਘਨ ਗਰਜਾਨਾ । ਚਢਿ ਮਤੈਗ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਿ ਚਹੈਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾ। ਸਾਯੂਧ ਜੋਧਾ ਹਯ ਚਵੇ ਚਲਿ ਸੈਗ ਅਸ਼ੇਸ਼ਾ'॥੧੧॥ ਸੁਧ ਅਨੰਦ ਪਾਰ ਕੋ 

_ਗਈ ਪਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਭੁ ਆਈਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਸਭਿਕੇ ਅਨਦ ਉਰ ਬਜਿ ਉਠੀ 
ਬਧਾਈ । ਕਰੀ ਮਾਰਜਨ“ ਸਭਿ ਗਰੀ£ ਛਿਰਕਾਉ ਬਿਸਾਲਾ । ਮੰਗਲ 
ਨਾਨਾ ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਰ੍ਰਦਤਿ ਗਨ ਮਾਲਾ ॥੧੨॥ ਹੋਤਿ ਹਜ਼ਾਰਨ ਕੋ ਅਧਿਕ 
ਪੰਚਾਂਮਿਤ ਰੂਰਾ। ਨੌਮ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦੇਹੁਰੇ ਨੌਬਤ ਬਜਿ ਤੂਰਾ” । ਨਿਕਸੇ ਨਰ 
ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ ਲੋਵਨ ਹਿਤ ਆਗੇਲੋ ਲੇ ਰਚਿਰ ਅਕੋਰਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁ- ਰਾਗੇ॥੧੩॥ਦੇਖਿ ਦੂਰ ਆਗਵਨ ਕੋ ਦਲ ਸੈਗ ਬਿਸਾਲ। ਬਿਸਮਤਿ ਵਧਜੋ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਹ ਜਨੁ ਬਡ ਮਹਿਪਾਲਾ । ਬਾਜਤਿ ਆਵਤਿ ਧੁਨਿ ਬਡੀ ਰਣ- 
ਜੀਤ ਨਗਾਰਾਤੁਪਕ ਤੜਾਕੇ ਛੁਟਤਿ ਹੈਂ ਉਰ ਹਰਖ ਉਦਾਰਾ॥੧੪॥ਪੁਰਿ 
ਜਨ ਸਗਰੇ ਧਾਇ ਕਰਿ ਜੋਰਤਿ ਜੁਗ ਹਾਥਾਂ । ਅਭਿਬੈਦਨ ਕੋ ਕਰਤਿ ਹੈਂ 
ਦਰਸਤਿ ਜਗਨਾਥਾ। ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਸਭਿਨਿ ਸੋਂ ਚਾਲੇ ਅਗਵਾਯ। 
ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਅਨੰਦ ਪੁਰਿ ਹੇਰਤਿ ਸਮੁਦਾਯਾ ॥ ੧੫॥ ਉਤਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਪਦ ਕਮਲ ਪਯਾਨੌਂ।ਨਵਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੋਹਰੇ ਅਭਿਬੈਦਨ ਠਾਨੇ। 
“ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੂਰਜ ਦਾ । “ਜੋ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਮੁਜਬ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇਂ । | ਇਸਮ=ਨਾਮ । ਨਾਮ ਨਾਲ ਦਲਾਂ, “ਸਾਰੇ । “ਬਾੜੂ ਕੀਤਾ । #ਸਭ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਤੂ ਵੱਜੀਆਂ। _ ੨ ਰ੍ 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । __ (੪੮੪੨) ___ ਰਿਤੁ੨। ਅੰਸੂ੩੫. 

ਕਰੀ ਪ੍ਰਦਛਨਾ ਚਤਰ” ਢਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈਪਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ ਆਯੋ ਅਧਿਕ 

_ ਗੁਰ ਢਿਯ ਵਰਤਾਈ ॥੧੬॥ ਪੁਨ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇਨਿਜ ਸਦਨ ਮਹਿ ਧਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ 

ਉਤਾਰੇ'। ਕੈਚਨ ਕੋਰ ਪਲੈਘ ਪਰ ਬੈਠੇ ਸੁਖ ਸਾਗੇਮਹਿਲ ਆਇ ਚਰਨੀ 

ਲਗੇ ਦੋਨਹੁੰ ਤਿਸ ਕਾਲਾਂ । ਕਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ ਹਰਖ ਉਰ ਕਹਿ ਬਿਨੰ 

ਬਿਸਾਲਾ॥੧੭।/ਪੁਭੁ ਜੀ ! ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਸ਼ੁਭ ਜਿਸਨੇ ਵਲ ਦੀਨਾ। ਆਪ 

ਕੈਗ ਮੈਜੋਗ ਭਾ ਜਗ ਸਾਹਿਬ ਪੀਨਾ” । ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ 

ਧੀਰਜ ਤਬਿ ਦੈਕੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕੋ ਮਿਲੋ ਬੈਦਨ ਪਗ ਕੌ ਕੰ॥੧੮॥ਧਨ 

ਬਾਤੀ ਕੋ ਵਾਰ ਕਰਿ ਸੂੰਘਤਿ ਬਡ ਭਾਲਾ । ਦੇਖਿ ਪੁੱਤ ਕੇ ਬਦਨ ਕੌ ਉਰ
 

ਅਨਦ ਬਿਸਾਲ।ਆਸ਼ਿਖ ਦੇ ਬਹੁ ਮਾਧਰੀ “ਹੋਵਹ ਸਤਵੇਤੇ।ਵਧਹੁ ਪ੍ਰਤਾਪ 

ਸ ਕੀਰਤੀ ਸਾਗਰ ਪਰਖੈਤੋ? ॥ ੧੯ ॥ ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ੁਭ ਸਦਨ ਮਹੋਂ 

ਪ੍ਵਿਸ਼ੇ ਬਿਰ ਹੋਏ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਸ੍ਰਾਦ ਯਤਿ ਠਹਿਰੇ ਸਭਿ ਕੌਏ । 

ਪਹਿਰ ਤੀਸਰੇ ਮਹਿ ਉਠੇ ਆਨੀ ਸਰਦਾਈ।ਬਿਜੀਆ ਕੋਸੈਗ',ਛਕਲਾਈ 

ਚਿਤ ਅਨਦ ਉਪਾਈ ॥ ੨੦ ॥ ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨੇ ਕਰਿ ਤਬੈ ਸਜਿ ਬਸਤ੍ਰ 

ਬਨਾਏ' । ਪਾਇ ਗਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕੌ ਸਮ ਸ਼ੇਰ ਸੁਹਾਏ । ਆਏ ਸਭਾ ਸਬ'ਨ 

ਮਹਿੰ ਮਾਨਵ ਸਮੁਦਾਏ । ਸੀਸ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਨਿੰਮਿਰਿ ਹੁਇ ਜਿਤ ਕਿਤ ਚਹੈ 

ਘਾਏ£ ॥ ੨੧॥ ਬਿਰੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪੂਤੂ ਪੁਨ ਲਰਜੋ ਦਿਵਾਨਾਂ । ਸੁਭਟ 

ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਕੇ ਸਹਿਤ ਗਨ ਬੈਠੇ ਤਹਿਂ ਆਨਾ।ਦੇਸ਼ਬਿਦੇਸ਼ਨ ਸੈਗਤਾਂ ਬਹੁ ਚਲ 

ਕਰਿ ਆਈ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਆਗਮਨ ਕੌ ਠਹਿਰੀ ਸਮੁਦਾਈ॥੨੨॥ਸੋ 

-ਸਭਿ ਹੀ ਹਿਤ ਦਰਸ ਕੇ ਉਮਡੀ ਇਕਸਾਰੀ” ।ਲੋ ਲੋ ਅਨਿਕ ਅਕੌਰ 

ਕੌ ਚਲਿ ਪਹੁੰਚਿ ਅਗਾਰੀ ।ਅਧਿਕ ਭੀਰ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਭਈ ਨਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ 

੧ਚਾਰ । “ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਲਾਹੇ । ਬੜੇ ।5੪ੈਗ ਵਾਲੀ ਸਰਦਾਈ ਆਈ। ਪਚੋਗੀਤਟ੍ਹਾ 

ਕਪੜੇ ਪਹਿਨੇ । [ਖਾ: ਬੋਲਾ=ਸਜਾਉਣਾ=ਪਹਿਨਣਾ]। “ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ । ਇਕੋ ਵੈਰੀ । 

_`_ #ਓੂੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੁੱਧ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਏ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉ
ਮਰ ਇਸ 

ਵਲ ੨੨, ੨੩ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਲਗ ਪਗ ਦੀ ਹੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਵਿ ਜੀ ਆਪਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ 

ਛਕਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ ਦੇਖ਼ੋ ਇਸੈ ਰੁਤ ਦਾ ਅੰਸੂ ੩੩ ਅੰਕ ੨੩।ਇਹ ਗ
ਲ ਸਮਬ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ 

ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਬੀਰ ਰਸੀ ਜੋਧੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ 
ਪਈ ਹੋਵੇ । ਸ਼ੁੱਖੈ 

ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਿਹੈਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ੈਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਜੇ ਗਲ ਬਣਾਈਆਂ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਵਿ ਜੀ ਬੀ ਲਿਖ ਗਏ ਹਨ । 
ਦੇਖੋ ਰਾਸ ੪ ਅੰਸੂ ੪੪ 

ਅੰਕ ੧੧ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਦੂਕ । ਰ 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ਰ੍ ( ੩੮੩੩ ) ਰਿਤੁ ੨ । ਅੱਸੂ ੩੫. 

ਬਾਰੀ । ਕਰ ਜੋਰਹਿੰ ਸਿਰ ਧਰ' ਧਟਹਿੰ ਇਕ ਹ੍ਰੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ॥੨੩॥ਅੰਬਰ 
ਪਸ਼ਮੰਬਰ ਘਨੇ ਪਾਟੈਬਰ ਨਾਨਾ । ਸੈਂਫ' ਸਰੋਹੀ ਸ਼ਕਤਿ$ ਖਰ ਗਨ ਬਾਨ 
ਕਮਾਨਾ। ਸਵਰਨ ਕੇ ਕੂਖਨ ਰੰਦਿਤ ਬਿਚ ਜਰੇ ਜਰਾਉ । ਸਤਿਗੁਰ 
ਹਿਤ ਪਹਿਰਾਇਬੇ ਆਨੇ ̀ ਸਮਦਾਉ ॥ ੨੪॥ ਅੱਗ ਮੇਵਰੋ ਕਰਤਿ ਹੈ ਸਭਿ- 
ਹਿਨਿ ਅਰਦਾਸੇ । ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ' ਚਪਲ ਤੇ ਦੋਖਤਿ ਨਿਜ ਦਾਸੇਏਕ 
ਕਹੈਂ ਮੁਖ ਕਾਮਨਾ ਇਕ ਉਰ ਮਹਿੰ ਧਾਰੈ । ਘਟ ਘਣ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ 
ਸਗਰੀ ਨਿਰਧਾਰੈਂ“ ॥ ੨੫ ॥ ਪੁਰਵਹਿੰ ਕਰਤਿ ਸੈਭਾਰਨਾ ਨਰ ਲਾਖਹਂ 
ਕੇਰੀ।ਲਗਜੋ ਅੰਬਾਰ ਅਕੋਰ ਕੌ ਗਨ ਮੋਲ ਘਨੋਰੀ।ਭਯੋ ਦਰਬ ਗੁਰ ਅੱਗ੍ਰ 
ਬਹੁ ਆਯੁਧ ਅਰੁ ਚੀਰੇ । ਧਰਿ ਧਰਿ ਇਕ ਟਕ ਦਰਸ਼ਤੇ ਚਹੁ ਢਿਸ਼ਿ 
ਬਹ ਭੀਰੈ? ॥ ੨੬॥ ਤਰੁਨ ਅਵਸਥਾ ਤਨ ਦਿਪਹਿ ਸੁੰਦਰਤਾ ਧਾਰੈ' । ਕੋ 
ਕਵਿ ਉਪਮਾ ਕਹਿ ਸਕਹਿ ਨਹਿ ਪਾਵਤਿ ਪਾਰੈਨਰ ਨਾਰੀ ਬਿਸਮੇਰਹਿਤ 
ਨਹਿ ਲੋਚਨ ਵੇਰੈ।ਬਦਨ ਪ੍ਫੁੱਲਜਤ ਕਮਲ ਪਰ ਅਲਿ ਕੁਰਮਹਿੰ ਘਨੌਰੈ” 
॥੨੭॥ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ“ ਪੰਕਜ ਪੱਤ ਸਮ ਆਰੁਨਤਾ ਡੋਰੇ'। ਚਪਲ ਬਿਲੋਚਨ 
ਚਤਰਤਾ ਚਿਤਵਤਿ ਚਿ੩ ਚੋਰੈ'' । ਲਾਜ ਜਹਾਜ ਬਿਰਾਜਤੇ ਕਰਨਾ 
ਰਸ ਸਾਨ” । ਪੈਨੀ ਅਨੀ ਕਟਾਰ ਸੇ ਝਖ ਸਮ ਪਲਟਾਨੋ'₹॥ ੨੮॥ ਜਰੇ 
ਜਵਾਹਰ ਜਿਗਾ ਮਹਿੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਝਮਕੇਤੇ।ਕਲਗ਼ੀ ਝੂਲਤਿ ਡੋਲਤੇ ਮੁਕਤਾ 
ਲਰਕੈਤੇ।ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਕੇ ਦੁਇ ਦਿਸ਼ਾ ਕੁੰਡਲ ਰਤਨੋਤੇ'ਮਾਰਤੋਡ ਜੁਗ 
ਮਹਿ ਸਸੀ ਸ਼ੋਭਾ ਅਸ ਹੋਤੇ''॥੨੯॥ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਦ੍ਿਗਿ ਇਮ ਲਗੇ ਜਨੁ 
ਪਿਖਹਿੰ ਚਕੋਰਾ।ਚਹੂੰ ਓਰ ਘੇਰਤਿ ਰਹਤਿ ਨਹਿ ਚਹਤਿ ਬਿਛੋਰਾ।ਮੁਕਤਾ 
ਮਾਲ” _ਬਿਸਾਲ ਗਰ ਲੋਲਕ”” ਲਟਕੋਤੀ।ਹੀਰੇ ਚੀਰ ਚਕੋਰ ਰਚਿ ਦਤਿ 

੧ਧਰਤੀ ਤੇ । “ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ । ₹ਬਰਛੀ । “ਤਿੱਖੀ । “ਭਾਵ ਸਮਬਦੇ ਹਨ । “ਭੇਟਾ ਰਖ ਰਖਕੇ । 
“ਭੀੜ ਹੈ (ਸੈਗਤਾਂ ਦੀ) । '(ਸਿੱਖਾਂ) ਰੂਪੀ ਭੌਰੇ ਬਹੁਤੇ ਭੋਂਦੇ ਹਨ । “ਚੌੜੇ । “ਲਾਲੀ ਵਾਲੇ 
ਕੋਨੇ (ਅੱਖਾਂ ਦੇ) । ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਚਿੱਤ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । "“ਕ੍ਿਪਾ ਰਸ ਸਹਿਤ ਲੱਜਾ ਦਾ 
ਜਹਾਜ਼ ਹਨ (ਨੇਤ੍ਰ) । "“( ਨੇਤ੍ਰ ਹਨ ) ਕਟਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਣੀ ਵਾਂਗ ( ਮੋਹ ਕੱਟਣਹਾਰੇ ) ਤੇ 
ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਪਲਣਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਚੈਚਲ ਹਨ) । "?ਰਤਨਾਂ ਵਾਲੇ । “%( ਦੋ ਕੁੰਡਲਾਂ ਰੂਪੀ ) ਦੋ 
ਸੂਰਜਾਂ ਵਿਚ ( ਮਾਨੋ ) ਉਸੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ । "$ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ । 
”ਲਟਕਣ। ਕੁੰਡਲ ਪਹਿਰਨੇ ਮੰਭਾਵਨਾ ਮਾੜ੍ਹ ਹਨ । ਦੇਖੋ ਰਾਸਿ ੪ ਅੱਸ 
੪੫ ਅੰਕ ੨੭ ਦੀ ਟੂਕ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰੰਜੇ । (੪੮੪੪ ) ਰਿਤੁ ੨। ਅਸ ੩੬. 

ਅੰਤਿ ਦਮਕੈਤੀ' ॥੩੦॥ ਭੁਜਾ ਪ੍ਲੈਬਨ ਕੋ ਬਿਬੈ ਨਵਰਤਨੌ' ਪਾਏਜਨੁ 

ਮਹਿ ਪਰਾਨਵ ਗਹਿ ਉਤਰਿ ਸੇਵਤਿ ਚਿਤ ਲਾਏ।ਸ਼ੱਤ ਬਿਲੋਕਤਿ ਕਾਲ 

ਸਮ ਜਾਨਹਿੰ=ਲੈ ਪ੍ਰਾਨਾ--ਦੇਵ ਤਰੋਵਰ-ਕੋ ਲਖੰਹਿ ਜਨ ਕਾਮਨ _ 

ਵਾਨਾਂ॥੩੧॥ਗਜਾਨੀ ਲਖਹਿਂ-ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਬਾਂਛਤਿ ਤਨ ਸ਼ਾਰਾ”-। ਨਿਸ਼ਚੇ 

ਭਗਤਨਿ ਕੋ ਰਿਦੈ-ਬਿਸ਼ਨੂੰ ਅਵਤਾਰਾ-।-ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਤਨ ਦਸਮ- 

ਸਿੱਖਨ ਮਨ ਜਾਨਾਪਪੁਜਾ ਲਖਹਿ-ਰਾਜਾਂ ਮਹਾਂ ਪਾਲਹਿ ਬਿਧਿ ਨਾਨਾ- 

॥ ੩੨॥ ਮੈਧਕਾ ਲਗਿ ਬਿਰਿ ਸਭਾ ਮਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ ਦੀਨਾ। ਪੁਰੀ 

ਕਾਮਨਾ ਸਭਿਨਿ ਕੀ ਦੁਖ ਦਾਰਿਦ ਹੀਨਾ । ਸਿੰਘ ਪਵਰ1? ਉਠਿ ਕਰਿ 

ਚਲੋ ਸਭਿ ਬੈਦਨ ਠਾਨੀ । ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਹਿੰ ਸੁੰਦਰ ਸਦਨ ਮਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁ
ਨ 

ਖਾਨੀ ॥ ੩੩॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਦੁਤਿਯ ਰੁੰਤੇ 'ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਪੁਰ 

ਆਗਵਨ? ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਪੰਚ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੩੫॥ ____ ” 

੩੬. [ਭੀਮਚੈਦ ਦਾ ਵਜੀਰ ਮੈਲ ਹਿਤ ਆਇਆਂ] । 

ਦੌਹਰ॥ ਸਥਿ ਪਸਗੀ ਪੁਰਿ ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿ ਗੁਰ ਆਨੰਦਪੁਰਿ ਆਇ। ਸ਼ਤੁਨਿ 

ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਬਧੀ,ਸਿੱਖਨ ਸੁਨਿ ਸੁਖ ਪਾਇ ॥ ੧ ॥ ਸੈਯ॥ ਆਨ ਬਸੇ ਕਹਿ-. 

ਲੂਰ ਸੁ ਦੇਸ਼ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਂ ਸੁਖ ਰੂਰ” ਬਿਸਾਲਾਂ । ਸਤੱਦ੍ਵ ਕੀ 'ਸਰਿਤਾ 

ਬਰ ਕੂਲ੯ ਸੁ ਨੀਰ ਗਹੀਰ”” ਸਦਾ ਜਿਸ ਚਾਲਾਂ । ਸੈਲ ਉਤਗ ਦਿਸ਼ਾ 

ਦੁਸਰੀ ਕਰਿਬੇ ਹਿਤ ਸੈਲ ਮਹਾਂ ਛਬਿ ਵਾਲਾ। ਚੈਡ ਪ੍ਰਚੈਡ ਕੋ ਨੈਨ ਸਬੈ- 

ਡੋਲ ਦੀਨ ਅਖੁੰਡਲ ਕੋ ਸੁਰ ਸਾਲਾ"ੰ॥੨॥ਕੀਰਤਿ ਕੌ ਬਿਸਤੀਰਤਿ ਹੈ 

ਗਨ-ਸੈਲ ਪਤੀ ਸਭਿ ਜੀਤ ਲਏ-। ਲੋਕ ਬਸਾਵਤਿ ਹੈ' ਪੁਰਿ ਆਨੰਦ 

ਕਦਰ ਪਹਿਲਦਾਰ ਹੀਰੇ ਚੀਰਕੇ (ਉਸ ਵਿਚ) ਲਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ) ਦੁਤੀ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦੀ 

ਹੈ । “ਨਵਰਤਨਾਂ ਵਾਲੇ (ਬਟੱਟੇ) । ਬਾਨੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ । “ਵੈਰੀ ਵੇਖਲੇ ਮੋਤ ਸਮ.ਜਾਣਦੇ ਹਨ 

ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਲੈ ਲੈਣਗੇ । “ਕਲਪ ਬ੍ਰਿੱਛ ( ਸਮ ) ਜਾਣਦੈ ਹਨ ਕਾਮਨਾ ਵੀਲੇ ਦਾਸ । 

੬(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੇ (ਜੇ) ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨ ਧਾਰਿਆ ਹੈ । “ਵਡੀ ਡੇਉਢੀ ( ਅ ) ਮੁੱਖ
 ਦਰ- 

ਵਾਜ਼ਾ । "ਮੁਂਦਰ । ਦਕੌਢਾ । '“ਡੂੰਘਾ । "ਜਿਸ ਚੰਡਿਕਾ ਨੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੂਰਗ ਦਿਤਾ ( ਉਸ ) 

ਤਜ ਵਾਲੀ ਚੈਡਿਕਾ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦਾ ਥੜਾ ਯਾ ਦਿੱਲਾ । (ਅਖੰਡਲ=ਇੰਦ ]। _ 

#ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਕੀ ਹਨ, ਕੈਸਾਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ 
ਹੈ। 

` ਪ:=ਸਿੰਘਠਵਨ; ਸਿੰਘਰਵਨ। _ ਊਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਇਸ 

ਾਂ ਨੰ ਨੈਣੇਂ ਜੱਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਬੈਧਤਿ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬਾਂ ਪ੍ਰਗ
ਟ ਕੀਤਾ 

ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਜਿਆ । ਸਤੀ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਏਥੇ ਸੈਬਧਤਿ ਦੇਂ ਸਿਆ
 ਹੈ ਪਰ 

ਨੈਣੀ ਤਾਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਤੀ ਦੇ ਨੈਣ ਉਥੇ ਡਿੱਗੇ ਦੇਂਸਦੇ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ਰ੍ ( ੪੮੪੫) ਰਿਤੁ ੨ । ਅੰਸ ੩੬. 
ਹਰ 44 ਅਲ ਤਤ 

ਦਾਨ ਕੌ ਦੇਤਿ ਹੈਂ ਮਾਨ ਕਏ (ਜੋ ਗੁਨਵੈਤਿ ਉਚਾਰਤਿ ਹੈਂ ਜਸ ਬਾਂਛਤਿ 
ਸੋ ਧਨ ਲੋਤਿ ਭਏ । ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਵਤਿ ਛੈਦ ਸੁਨਾਵਤਿ ਪਾਵਤਿ ਦਰਬ 
ਦਰਰੋਂਦ ਹਏ ॥੩॥ਭੀਰ ਅਨੇਕ ਘਨੀ ਪੁਰ ਆਨੰਦ ਆਨ ਦੁਕਾਨ ਕਰੇ 
ਬਿਵਹਾਰਾ । ਅੰਬਰ ਲੋ ਪਸ਼ਮੰਬਰ ਕੋ ਗਨ ਬਿੰਦ ਪਟੈਬਰ ਕੋਰਿ ਅੰਬਾਰਾ। 
ਬੈਠਿ ਸਰਾਫ ਸ ਥਾਤਨਿ ਲੈ, ਰਜਤੈ" ਗਨ ਕੈਚਨ”ਂ ਕੀਨਿ ਵਪਾਰਾ । 
ਭੂਖਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਧਜ਼ੇ ਤਨ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇ ਬਰ ਚੀਰ ਬਸਕੋ ਪੁਰਿ ਸਾਰਾ ॥੪॥ ਸ੍ਰੀ 
ਪ੍ਰਭੁ ਨੀਤ ਬਿਚਾਰਿ ਰਿਦੇ ਮਹਿੰ ਕੀਨਿ ਕਿਲਾ ਚਿਨਵਾਵਨਿ ਕੋ। ਮੋਰਢੇ 
ਬਿੰਦ ਰਖੇ ਹਤਿਬੇ ਕਹੁ ਆਵਤਿ ਸ਼ੱਤ੍ਨ ਘਾਵਨ; ਕੌ । ਕੋਟ ਮਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ 
ਪਾਹਨ ਕੋ ਕਰਿ ਬੀਚ ਭਲੋ ਲਰਵਾਵੌਨ ਕੌ । ਸਿੰਘ ਸ ਪੌਰ“ ਰਚਕੋ ਉੱਚ 
ਠੋਰਹਿ ਚੌਰ ਬਿਸਾਲ£ ਸਹਾਵਨ ਕੋ॥੫॥ਬੀਰ ਵਿਹੈ' ਬਡ ਬਾਹਨਿ ਕੌ ਬਲ 
ਬਾਹਨ, ਬ੍ਰਿੰਦੱਤੁਰੈਗ ਤਬੇਲੋ” । ਆਯਧ ਸੁੰਦਰ ਕੌ ਕਰ ਧਾਰਤਿ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ 
ਸੂਖਮ ਅੰਗੰਠ ਮੇਲੋਂ। ਜ਼ੀਨ ਜ਼ਰੀ ਬਰ ਜ਼ੇਬ ਜਗਾਮਗ) ਜੋ ਭਟ ਆਇ ਤੋ 
ਰਾਖਿ ਸਹੇਲੋਂ । ਸੈਨ ਬਿਿਧਾਵਤਿ ਸੈਘਰ ਪਾਵਤਿ ਬੋਲਤ ਹੈ ਉਤਸਾਹਿਨਿ 
“ਲੇ ਲੋ ॥ ੬॥ ਕਬਿੱਤ ॥ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਭਯੋ ਦਾਰਿਦ ਹਰਨ ਬ੍ਰਿੰਦ'” 
ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਜਿਨਕੇ ਨ ਸਮ ਆਨਕੋ''ਸਨਿ ਸੁਨਿਬਾਨੀਏ ਬਨਜਕੇ 
ਕਰਨ ਹਿਤ ਵੱਖਰ ਮਹਾਨ ਧਨ ਪਾਵਤਿ ਦੁਕਾਨ ਕੌ । ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ 
ਬਸੇ ਲਾਭ ਕੌ ਬਿਸਾਲ ਜਾਨਿ; ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭੁ ਅਰੁ ਜੀਵਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕੌਂ। 
ਧਰੈ' ਮਨ_ਕਾਮਨਾ ਕੋ ਧਾਮਨਿ ਬਨਾਇ, ਤਮ ਦੁੱਖ ਕੀ ਨ ਗਮ” ਭਏ 
ਮਹਾਂ ਸੁਖਵਾਨ ਕੋ ॥ ੭ ॥ ਆਈ ਨਵੋਂਨਿੱਧਿ; ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਕੌ ਕਰਹਿ 
ਸਿੱਧ; ਰਿੱਧਿ ਭਈ ਘਰ ਘਰ,ਕਮੀ ਹੈ ਨ ਕਾਹਿਕੀ।ਬਸੈਂ ਬੁੱਧਿਮਾਨ ਗੁਨ 

“ਮਾਨ ਕਰਕੇ । “ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ₹ਬੈਲੀਆਂ ਲੈਕੇ । “ਚਾਂਦੀ । “ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਸ਼ਾਹੀ- 
ਦਰ । =ਬਹੁਤਾ ਚੌੜਾ । “(ਜੱਥੇ ਫਿਰਨ ਬੀਰ ਵਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਵਾਲੇ 
ਅੰਤੇ ਓਥੇ ਹੇ ਗਏ ਘੋੜਿਆਂਦੇ ਬਹੁਤ ਤਬੇਲੇ।'ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜ਼ਰੀਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂਦੀ ਸ਼ੋਭਾ 
ਜਗਮਗਾਉਂਦੀ ਹੈ । ੯ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਬੀ ਲੈਂ ਲਵਾਂਗੇ। 
੧੧ਦਿਦਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ । ੧੧ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਡੂ ਤਾਰਨ ਵਿਚ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਲ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ-। "“(ਤਮ=) ਅੱਗਯਾਨ ਤੇ ਦੁਖ ਦਾ ਗਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ।(ਅ) 
ਦੁਖ ਦਾ ਗਮ (ਤਮ=) ਅਤਿਸ਼ੈ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਮੁਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

“ਪਾ:-ਕੈਚਿਤ; ਬੇਚਿਤ। _______ 1੫ਸ-ਸ਼ਤ੍੍ ਨਸਾਵਨਿ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੪੮੪੬) ___ਰਿਤੁ੨।ਅੰਸੂ੨੬, 
ਸੈਗਹਕੀ ਚਾਹ ਜਾਨਿ',ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਕਾਨ ਆਨਿ ਆਨਿਥਿਤ ਤਾਹਿਕੀ'। 

ਨਏ ਨਿਤ ਮੰਗਲ, ਉਮੰਗ ਸੈਗ ਨਾਰੀ ਨਰ ਰੋਗ ਰੋਗ ਕੌਤਕ ਬਿਲੈਦ 
ਉਤਸਾਹਿ ਕੀ। ਅਧਿਕ ਅਨੰਦ ਪੁਰਿ ਭਯੋ ਹੈ ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਬਿੰਦ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਸਾਯੋ ਬ੍ਰਿੰਦਚਾਹਿ ਕੀਂ'॥੮॥ਜੈਸੇ ਸ਼ਨਾਮਘਨਨ੍ਰੰਰ ਮਥਰਾ ਮਹਿਂ 
ਸ਼ੱਤ ਹਨ, ਪਾਇ ਬਿਜੈ ਲੱਛਮੀ ਬਸਾਈ ਜਾਇ ਦ੍ਰਾਰਕਾ । ਜੈਸੇ ਰਾਮਚੇਦ 
ਧਰੈ ਪਾਫ੍ਮ ਬਿਲੰਦ ਲੈਕ ਰਾਵਨ ਨਿਕੈਦ ਕਰਿ ਔਧ ਕੀ ਸੈਭਾਰ ਕਾ”। 
ਜੈਸੇ ਪਰਹੂਤ ਹਤਿ ਦੈਤਨ ਕੇ ਪੂਤ ਗਨਬਹੁਰੋ ਬਸਾਏ ਦੇਵਲੋਕ ਸੁਖਕਾ- 

_ਰਕਾਂ।ਤੈਸੈ ਸ਼੍ਰੀਗਬਿੰਦਸਿੰਘ ਪਾਂਵਟਾਕੌ ਜੀਤਿਜੈਗ ਆਨਿਕੈ ਅਨੰਦ ਪੂਰਿ 
ਬਾਸੇਦੋਸ਼ ਚਾਰਕਾ॥੯॥ਸੇਰਠਾ॥ ਬਸੇਨਾਰ ਨਰਬ੍ਰੰਦ,ਲਹਜੋ ਅਨੰਦਬਿਲੰਦ 

_ਸਭਿ। ਦੋਹਾ ਕੀਨਿ ਮੁਕੈਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਇਮ ਲਿਖਯੋ ਤਬਿ ॥੧੦॥:- 
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਜੁੱਧ ਜੀਤ ਆਏ ਜਬੈ ਟਿਕੇ ਨ ਤਿ ਪੁਰਿ”ੈ 

ਪਾਂਵ ।। ਕਾਹਲੂਰ ਮੈਂ ਬਾਂਧਯੋ; ਆਨਿ ਅਨਦ ਪੁਰ ਗਾਂਵ । ੩੬ । 

ਕਬਿੱਤ ॥ ਹੈਰਤਿ ਸਵੇਰ ਕੋ ਅਰੂਢਤਿ ਅਖੇਰ ਕੋ; ਅਨੀਕ ਲੋ ਬਡੇਰ ਕੌ; 
ਅਨਿਕ ਬਨਿ ਗਾਹਹੀਂ।ਦੈਂਦਭਿ ਬਜਤਿ ਬਡੀ ਬੰਬ ਸੋਂ ਗਜਤਿ, ਉਤਸਾਹ 

_ ਸੋਂ ਸਜਤਿ ਸੁਨਿ ਸੂਰਮਾ ਉਮਾਹਹੀਂ । ਚੀਤੇ ਅਰੁ ਬਾਜ ਸ੍ਰਾਨ ਸ਼ਿਕਰੇ ਲੀ 
ਮਗ ਘਨੋ ਹਨੇ ਮ੍ਰਿਗ,ਸਸੇ,ਕੋਲ;ਜਾਨ ਦੇ' ਨ ਤਾਂਹ ਹੀਂਦੁੱਜਨਕੀ ਛਾਤੀ 
ਦਰ; ਸੱਜਨ ਕੌ ਮੋਦ ਕਰਿ; ਚੋਰ ਠਗ ਪ੍ਰਾਨ ਹਰਿ ਨੀਤਿ ਨਿਰਬਾਹ ਹੀ 
॥ ੧੧॥ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨਾ ਦਲ ਚੜੈ ਬਹੁ ਧਾਰਿ ਬਲ; ਕਾਹਲੂਰ ਗ੍ਰਾਮਨਿ 
ਮੈਂ ਤਾਸ ਉਪਜਾਵਈ । ਮਿਲੋ ਭੋਟ ਦੇਇ ਤਾਂ ਕੇ ਰੱਖਕ ਬਠੰਇੰ ਸਭਿ 
ਬੇਮੁਖ” ਕੋ ਲੂਟ ਲੋਹਿੰ ਮਾਨ ਬਿਨਸਾਵਈਂ । ਅੰਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਛੀਨੈਂ; ਅਜਾ- 
ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਣਕੇ । “ਤਿੱਥੇ ਆ ਆ ਲੈ ਟਿਕਾਣਾ ਕਤੂਦੇ ਹਨ । 

ਕਵੱਤੇ ਉਤਸਾਹਾਂ ਵਾਲੇ । “ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਪੂਰਨ । “ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ । 

__ ੬ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਮੈਭਾਲ ਕੀਤੀ । “ਜਿਵੇ” ਇੰਦੂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੈੱਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਖ ਕਰਨ 

_ ਵਾਲੋਂ ਸੁਰਗ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆਸੀ/"ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ (ਜਨੌਗ)ਨੰ । ਨੀਤੀ ਨਿਬਾਹੁਂਦੇ ਹਨ। 

੧੦ਬੇਮੁਖ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮਾਂ ਦੀ ਹੈ ਯਾਂ ਵੈਰ ਭਾਵ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ । 

#ੱਪੂਰਿ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਾਂਵਟਾ ਹੈ । 1ਬੈਨ੍ਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਨਵੇ ਸਿਰ ਸਾਜਣਾ 

ਨਹੀਂ' ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਕੋਟ ਆਦਿ ਸਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਯਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ 

ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਜੇ ਆਣ ਪਏ ਤਾਂ ਜੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ' ਪਵੇਂਗਾਂ । ਦੁਸਰੇ 

ਪਾਉਂਟੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਬੇਰੌਣਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੋ 

ਮੁੜਕੇ ਆਕੇ ਅ ਬਾਦ ਕੀਤਾਂ । ਰ੍ ਰ੍ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ਰ ( ੪੮੪੭) ਰਿਤੁ ੨ । ਅਸੂ ੩੬, 

__ ਪੂਤ ਜਿਤ ਚੀਨੌ"ਲੋਤਿ,ਦੂਧ ਦਧਿ ਬਾਸਨ ਅਵਾਸਨ ਉਠਾਵਈਂ।ਸੈਚਕ 
_ਘਾਸ ਲੋਤਿ,ਬੋਲੈ ਮੂਢਕੌੜਿਰਕ ਦੇਤਿ,ਮਾਰ ਕੂਟ ਨੀਤ ਹੋਤਿਜੱਤ੍ ਤੱਤ 
- ਜਾਵਈ”ਂ ॥ ੧੨॥ ਗਾਮਨ ਕੇ ਨਰ ਇਮ ਧਾਮਨ ਕੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿ ਨਾਂਹਿਨ 
ਅਰਾਮ ਪਾਇ ਜਾਤਿਹੈਂ ਪੁਕਾਰਕੌ।ਉਚੇ ਮੁਖਗਾਵਹਿ ਨਿਜ ਰਾਜੇਕੋ ਸੁਨਾ 
ਵਹਿ ਕੁਕ “ਲੇਤਿ ਨਿਤ ਮਾਮਲਾ” ਨ ਹੋਇ ਰਖਵਾਰ ਕੌ ਗੁਰ ਦਲ ਆਵੈ 
ਬਡ ਦੌਦਕੋਂ ` ਉਠਾਵੈ ਦੇਸ਼; ਲੂਟਕੋ ਮਚਾਵੈ ਫਿਰ ਹੇਰੈ ਘਰ ਬਾਰ ਕੌਂ:- 

ਨ ਛੋਰੈਂਹਦੂਧ ਦਧਿਹੂੰ ਕੋ ਟੋਰੈਂ; ਬਹੁ ਬਾਸਨਕੋਵੋਗੰਟ;ਤ੍ਾਸ ਦੇਤਿ ` 
ਨਰ ਨਾਰਿਕੋਂ॥੧੩॥ਸਨੈ ਭੀਮਚੈਦ ਗਨ ਸੈਲ ਕੋ ਨਰਿੰਦ ਮਹਾਂ ਪੂੁਭੁ ਕੌ 
ਬਿਲੈਦ ਜਾਨਿ ਧਾਰੇ ਮੁਖ ਮੌਨ ਕੌ।ਪੁਜਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਬਾਰਿਬਾਰਿ ਹੀ ਸੁਨਾਵੈ 
ਕੁਕ€ਕ੍ਯੋ' ਨ ਸਨੰਗੂਪ੫ ਕੀਠੋਦੇਸ਼ ਨਜਾਇਐਨ ਕੌ” ਰਿਦੇਪਛੁਤਾਇ ਕਛੁ 
ਬਸ ਨ ਬਸਾਇ ਜਬਿ ਬਲ ਕੋ ਬਿਚਾਰੇ ਸਤਗੁਰੁ ਉਰ ਭੌਨਕੌ।-ਫਤੇਸ਼ਾਹ 
ਸੈਗ ਜੈਗ ਕੀਨੋ ਅੰਗ ਭੈਗ ਭਟ; ਅਵਨੀ ਸੋਰੈਗ ਰੇਗਕੀਨ ਬਲ ਤੌਨਕੋ' 
-॥੧੪॥ਹੋਇ ਮਨ ਭੀਰ ਕੋ, ਹਕਾਰਯੋ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋ ਬਿਠਾਇਕਰ ਤੀਰ 
ਬੀਰ ਆਪਨੇ ਬੁਲਾਇ ਔਰ । 'ਬੂੜ੍ਯੋ ਸਭਿ ਸੈਗ “ਅਬਿ ਕਰੈਂ ਕੌਨ ਢੈਗਊ 
"ਬਕਰੇ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਣ । “ਦੁੱਧ ਦਹੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਵਇਕੱਠਾ ` 

_ਕੀਤਾਂ ਹੋਇਆ ਘਾਹ ਲੈ ਲੈਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਰਖ ਮੋਗੇ ਬੋਲੇ ਉਸ ਨੂੰ” । “(ਤੁਸੀਂ) ਲੈਂਦੇ ਹੋ 
ਮਾਮਲਾ । “(ਤੁਸੀਂ) ਰਾਖੇ ਕਿਉਂਨਹੀਂ ਹੈਦੇਭਾਵ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਿੱਧਾ 
ਪੱਕਾ ਕੜ੍ਹਿਆ ਜੋਮਿਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ (ਅਰੇ ਵੇਰਵਾ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ) । “(ਕੁਕ) ਕਿਉਂ 
ਨਹੀਂ ਸੁਣੁਦਾ ਹੈ” ਹੇ ਰਾਜਾ (ਤੂੰ),ਨਾ ਆਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸਾਯ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਤੂੰ) [ਕੀਨੋ-ਐ੧ 
ਨਾ“-ਕੋ=ਕੀਤਾ ਆਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਜਾਯ। | (ਅ) ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ (ਔਨ= ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਜਾਯ 
(ਕੀਨੋ=) ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਜੇ । "ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੈਗ ਨਾਲ ਰੋਗ ਦਿਤਾ | ਸੁਰੰਗ=ਲਾਲ ਰੰਗ] । 

_ ੯ਭਾਵ ਮਨ ਵਿਚ ਡਰ ਖਾਕੇ । #ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਜਾਕੇ ਅੱਗੇ ਖੁਲ੍ਹਦਾ 
ਹੈ, ਇਸੇ ਅੱਸੂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਅੰਗ ੨੧੪ ੨੨ ੨੩ ਪੁਨਾ ਅੰਸੂ ੩੭ ਅੰਕ ੧੧ । ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੈ ਮੈਰ ਨੂੰ 
ਬਾਹਰ ਗਏ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਘਾਹ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਦੀ ਹੈ ਸੇ ਲੈਦੇ ਹਨ ਅਰ ਮੁਲ ਬੀ ਦੇਦੇ ਹਨ, ਰੌਲਾ 
ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀਏ ਦੇਣੋ ਨਾਂਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਕੜਦੇ ਹਨ । ਏਹ ਲੋਕ ਜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ 
ਫੇਰ ਲੋੜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਕੇ ਖੋਹ ਲੈ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਲਸ਼ਕਰਾੰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਾਤ ਹੈ 
ਅੰਕ ੨੩ ਵਿਚ “ਔਰ ਨ ਬਿਗਾਰੈਂ' ਕਛੁ! ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਭਾਵ ਉਪਰਲਾ ਆਂ ਗਿਆ ਹੈ । 
ਪਾਉਂਟੇ ਦੀ ਫਤਹ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੇਂਕ ਭੀਮ ਚੌਂਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ । ਅੰਕ 
੨੦ ਵਿਚ ਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਸਧਿ ਕੋ ਬਿਚਾਰ ਕਰ” ਮਾਨੋ ਕਿਸੈ ਹੋ ਚੁਕੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਯਾਦ 
ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੪੮੨੭ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਦੂਕ । 



ਗੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੮੪੮) ___ਰਿਤੁ੨।ਅੰਸ੩੬. 
ਕਹੋ, ਪ੍ਜਾ ਸੁਖ ਭੈਗ ਭਯੋ ਆਪਨੀ ਸਗਲ ਠੌਰ' । ਜੈਗਹੂੰ ਨ ਬਨੰ; ਰਸ 
ਰੰਗ” ਹੈ ਨ ਬਨੈ,ਕਛ ਮੌਨਹੂੰ ਨ ਬਨੰ, ਨਿਤ ਮਾਚਤ ਅੱਪੋਕ ਰੌਰ। ਕਹੋ 

- ਕਹਾਂ ਕਰੋਂ ਜਯੋਂ ਕਲੇਸ਼ਨ ਕੌ ਹਰੈਂ ਅਬਿ, ਕਹਾਂ ਲਗਿਡਰੈਂ ਹੇਰਿ ਸੋਢੀਬੈਸ 
ਸੀਸ ਮੌਰ”? ॥੧੫॥ਸਨਿ ਕੈ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠਯੋ ਤੀਰ ਦੀਨਿ ਧੀਰ ਉਰ “ਤਜੋ 
ਬਹੁ ਪੀਰ, ਗੁਰ ਪੀਰਨ ਕੌ ਪੀਰ ਜਾਨਿ। ਮਿਲਿਨਿ ਭਲੋਰੋ ਅਬਿ ਨੀਕੋ 

ਮਤਿ ਮੇਰੋ ਸ਼ੁਭ,ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਦਰਸ ਹੇਰੋ ਚਲੋ ਚਿਤਚਿੰਤ ਹਾਨਿ।ਸੁਖ ਨ ਬਥੇਰੇ 
ਬੀਚ, ਦਖੀ ਹੋਇ ਉਚ ਨੀਚ; ਨੰਹ ਨੀਰ ਸੰ'ਚ ਵਧੈ ਮੋਦ ਤਰੁਲੋਮਹਾਨ”। 

ਪੂਜਾ ਅਰੁ ਆਪਣੀ ਕੱਲਯਾਣ ਕੌ ਪਛਾਨ ਕਰਿ $ਰ ਤਜਿ ਦੀਜੀਏ ਨ 
ਖੀੜੀਏ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ !॥ ੧੬॥ ਬੈਠੇ ਨਰ ਆਨਿ ਜੇਈ ਸਭਿਹੰ ਬਖਾਨ 

ਕੀਨਿ: ਭਾਖਤਿ ਵਜ਼ੀਰ ਨੀਕੋ ਮਤਿ ਸੁਖਦਾਇ ਕੋ । ਭੇਜੀਏ ਵਕੀਲ ਕੋ 
ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੋ ਜਨਾਂਇ ਤਹਾਂ;ਸੈਧ ਕਰਿ“ ਆਇ ਹੈ; ਨ ਹੋਇ ਜੰਗ ਘਾਇ ਕੌ। 
ਸਨੋ ਅਵਨੀਪ ਨਿਤ ਬਸਨ ਸਮੀਪ ਕੋ ਹੈ, ਰਸ ਮੈਂ ਅਨੰਦ ਹੋਤਿ ਸਹਿਜ 
ਹੀ ਸੁਭਾਇ ਕੋ । ਨਾਤੁਰ ਕਲੋਸ਼ ਕੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੀ ਵਿਰਸ“ ਕਰੇ ਰਈਯਤ 
ਅਸ਼ੇਸ਼ ਕੌ ਨਰੇਸ਼ ਅਰੁ ਪਾਇਕਉ।੧੭॥ਸੁਨਜੋ ਭੀਮਚੇਦ ਨੀਕੋ ਮਾਨਿਕੌ 
ਬਿਲੈਦ ਮਨ; ਕੋਧ ਕੌ ਨਿਕੈਦ ਕੀਨਿ ਦੂਤ ਕਉ ਪਠਾਯੋ ਹੈ । “ਪਦ ਅਰ- 
ਬਿੰਦ ਕਰੋ-ਬੈਦਨਾ ਕੋ ਬੈਦਿ ਹਾਬ-ਛਿਮਾ ਧਰੋ ਨਾਬ ਕੂਲ ਚੂਕ ਬਖਸ਼ਾਯੋ 
ਹੈ-?। ਸੁੰਦਰ ਅਕੋਰ ਦੀਨਿ, ਲੈ ਕਰਿ ਗਮਨ ਕੀਨਿ; ਚੀਨ ਕੇ ਪ੍ਰਬੀਨ 
ਬਲੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਮ ਆਯੋ ਹੈੱ।ਆਨਿ ਕੈ ਅਨੇਦਪੁਰਿ ਆਨੰਦ ਬਿਲੌਦ ਹੇਰਜੋ 
ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਮੈਂ ਸਿਵਰ ਨਿਜ ਪਾਯੋ ਹੈ ॥ ੧੮॥ ਪੌਰ ਪਰ ਪੌਰਛਾਰ ਖਰੇ 
ਤਿਸ ਠੌਰ ਹੋਇ, ਅੰਤਰ ਪਠਾਇ ਸੁਧਿ ਕਰੀ ਤਿਨ ਜਾਇ ਕੌ । ਸੁੰਨ ਗੁਰ 
ਧੀਰ ਨੇ ਹਕਾਰ ਲੀਨਿ ਤੀਰ ਤਬਿ,ਸਭਾ ਬਹੁਬੀਰਨ ਕੀ ਹੇਰਿਸੀਸ ਨਯਾਂ- 

ਇਕੈ।£ਬੈਦਨਾ ਗਿਰਿੰਦ੍ ਕੀਨਿ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਤੁਮ” ਕੁਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭੂ 
ਭਾਖਜੋ ਹੈ ਬਿਠਾਇ ਕੈ। ਕੌਨ ਕਾਜ ਰਾਜੇ ਤੁਮ ਭੇਜਕੋ ਹਮ ਪਾਸ ਅਬਿ ? 
ਭੇਵ ਕੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭਿ ਦੀਜੈ ਸਮੁੜਾਇ ਕੈਂ? ॥੧੯॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਦੂਤ ਕਹੀ 
੧ਆਪਣੀਆੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਜਾ ਦਾ ਸੁਖ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਆ ਹੈ । “ਭਾਵ ਪਿਆਰ.ਵਾਲਾ 
ਮੇਲ । “ਸੋਂਢੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁਕਟ । £ਭਾਵ ਉੱਚੇ ਭਾਵੇ' ਨੀਵੇ' ਸਭ ਨੂੰ ਬਖੇੜੇ ਵਿਚ ਦੁਖ ਹੀ 

ਹੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਲ ਸਿੰਚਨ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬ੍ਰਿੱਛ ਬਹੁਤ ਵਧਦਾ ਹੈ । “ਮੇਲ ਕਰ ਆਵੇ। 

੬ਕੇਰਸਾ ।”ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਯਤ ਸਾਰੀ, ਰਾਜੇ ਤੇ ਦਾਮਾੰ ਦੇ (ਰਸ ਨੂੰ`ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਵਧਣਾ ਏਰਸਾ ਕਰ 

ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"(ਦੂਤ)ਗੁਰੂ ਜੀਨੂੰ ਬਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੀਨ ਸਮਝਕੇ ਸ਼ਰਨ ਆਯਾ ਹੈ । ੯ੰਭਾਵ ਭੀਮਚੌਦ ਨੇ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ____( ੪੮੪੯ ) ਰਿਤੁ ੨ । ਅੰਸੂ ੩੬, 

“ਸਨੋ ਪੁਰਹੂ= ਪੁਰਹੁਤ ਸਮ.ਪ੍ਜਾ ਕੌ ਕਲੋਸ਼ ਤੇ ਅਸ਼ੇਸ਼ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕਵਿਜਾਇਦਲ 

ਗਾਵਰੋ ਬਿਗਾਰ ਕਰੈ ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ, ਰਾਜੇ ਸੁਨਿ ਸਾਰ ਕੋ ਪਠਾਯੋ ਹੈ ਉਚਾਰ 

ਕਰਿ। ਛਿਮਾ ਧਾਂਰਿ ਕੁਲ ਜ਼ੂਕ ਬਖਸ਼ੋ ਹਮਾਰੀ ਅਬਿ;ਰਿਦੈ ਤੇ ਬਿਸਾਰੋ ਸਭਿ 

ਕੋਪ ਜੋ ਉਦਾਰ ਕਰਿ”। ਦੋਸ਼ ਕੌ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਿ; ਸੈਧਿਕੋ ਬਿਚਾਂਰ ਕਰਿ”; 
ਬਸੀਏ ਬਿਹਾਰ ਕਰਿ ਭਾਵਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਿ? ॥੨੦॥ '“ਦੂਤ ਸਨ ਲੇਹ, 

ਨਿਜ ਰਾਜੇ ਕਹਿ ਦੇਹ ਸਭਿ, ਕਾਰਨ ਅਛੇਹੁ ਦੇ ਰ ਹੂੰ ਕੋ ਤਿਨ ਕੀਨਿਯੋ। 
ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਿ ਬੈਚਕ ਜਜੋ' ਚਾਹੈ ਚਿਤ, ਚਕ ਬਿਚਾਰਕਰਿ ਕੜੋਂ ਹੁੰ 

ਨਹਿੰ ਚੀਨਿਯੋਂ । ਕੁੰਚਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹੇਤੁ ਛਲਯੋ ਚਹੈ ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਕਪਟੀ 
ਕਟਿਲਲ ਜਾਨਿ ਨੋਜੀ ਹਮ 'ਦੀਨਿਯੋਂ! ।ਸਾਰਮੌਰ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭਏਜਾਇ 

ਕਰਿ,ਤਹਾਂ ਭੀ ਖੁਟਾਈ ਠਾਨਿ ਖੋਟ ਸੈਂ' ਪਰਬੀਨਿਯੋਂ ॥੨੧॥ ਹਮਰੇ ਦਿਵਾਨ 
ਕਉ ਸੁਘੇਰਜੋ ਚਹੈ ਹਾਨ ਕਉ,ਮਹਾਨ ਸਾਵਧਾਨ ਕਉ ਪਰੈ ਸ ਕੈਸੇ ਪਾਨ 

ਮੈਂ॥ਪੁਨ ਵੱਤਸ਼ਾਹਿ ਕੌ ਬਿਰੋਧੀ ਹਮ ਮੈਗ ਕੀਨਿ, ਸੈਨਾਕੋ ਸਕੇਲਿ ਜੀਤ 
ਚਾਹੇ ਘਮਸਾਨ ਮੈਂ।ਤਹਾਂਮਹਾਂ ਲੋਹ ਨੇ ਪਰਾਜੈ ਕਰਿ ਦੀਨੋਂ ਭੂਪ,ਛਾਨੀ ਹੈ 
ਨ ਬਾਤਿ ਅਪਵਾਦਿ ਹੈ ਜਹਾਨ ਮੈਂ । ਅਪਨੋ ਨਗਰ ਹਮ ਆਨਿ ਕੈ ਬਸਾਯੋ 
ਅਬਿ,ਸਭਟ ਸਮੁਹ ਬਿਤ ਧਾਰੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਾਨ ਸੇਂ॥੨੨॥ਖੇਲਿਬੇ ਅਖੇਰ ਕੰ ਨ 

ਆਨਿ ਥਾਨਿ ਜਾਨ ਕਹੂੰ ਕਾਹਿਲੂਰ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਿਚਰਤਿ ਹੈਂ।ਘੋਰਨ 
ਕੋ ਘਾਸਨਕਿਧੋਂ' ਮਾਸ ਹੇਤੁ ਛਾਂਗ ਲੋਤਿ ਔਰ ਨ ਬਿਗਾਰੈਂ ਕਛੁ ਵਿਹੈਂ ਜਿਤ 
ਕਿਤ ਹੈਂ। ਕਹਾਂ ਬਿਗਰਾਯੋ, ਕੋ ਦੁਰਗ ਨਹਿ ਛੀਨ ਲੀਓ; ਗ੍ਰਾਮ ਹੂ ਨ 
ਲੂਟੋਕੋਈ ਲੀਨਿ ਕਹਾਂ ਬਿਤਹੈਪਪੰਬਹੂੰ ਨ ਰੋਕਯੋ ਕੋਈ,ਪਾਕੇ | ਕ਼ਰਿਸ਼ ਰਹੇ 
ਸੋਈ", ਕੌਨਸੋ ਬਿਗਾਰ ਕੀਨਿ ਜਾਂ ਤੇ ਦੁਖ ਚਿਤ ਹੈ? ॥੨੩॥"ਭੀਮਚੋਦ 
ਖਬਰ । ਤਕ ਗੁੱਸਾ ਅਪ ਜੀ ਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਹੈ ਉਦਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇਂ । “ਏਹ ਪਾਂਵਟੇ 

ਦੀ ਫਤਹਬਾਦ ਹੋਈ ਮੈਂਧੀ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । %ਵੱਸੋ, ਵਿਚਰੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੋ ਮਨ 

ਭਾਂਵਦੇ । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਲੇ । #ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, (ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਵਿਚ)। ? (ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੀਵਨ) 

_ਸਾਵਧਾਂਨ ਸੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਕੀਟੁੰ ਆਉਂਦਾ । “ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ । ੯ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਨਹੀਂ 
ਖੋਹ ਲਿਆਂ । "?ਪੇੱਕੀ ਖੇਤੀ ਉੱਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । "'ਭੀਮਚੇਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਘੋੜਾ 

ਨਹੀਂ_ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਲਬੈਦੀ ਵਾਲਾ ਧਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ । [%:, ਨਾਅਲਬਹਾ=ਉਹ 
ਧਨ ਜੈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਰਾਜਾ ਨਿਜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾ ਨੰ ਭਰੋ] , ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਦ 

_ਜੀ ਦਾ ਉਸੇ ਕਿਸੇ ਅਹਦ ਵਲ ਹੈ ਜੇ ਭੈਗਾਣੀ ਹੋਯਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਭਾਜੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪੱਯ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਘੋਂਲਣਾ ਮੰਨਿਆਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫ੍ਰੇਰ ਘੇੱਲਿਆਂ ਨ ਹੋਵੇ,ਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ 
ਚਨ ਕਿ ਉਸਲੈ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸਾਂ ਵੈਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਕਭ ਥਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਲੀਕ 



-_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੮੫੦ ) ਰਿਤੁ ੨। ਅੰਸੂ੩੭, 

ਭੂਪ ਨੇ ਤੁਰੰਗਮ ਨ ਦੀਨਿ ਕੋਈ,ਨਾਲਬੈਦੀ ਆਦਿ ਧਨ ਕੁਛ ਨ ਪਚਾਂ- 
ਯੋ ਗੈਰਹੋ ਨਿਜ ਦੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਾਜ ਕੋ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਿ, ਹਮਰੋ ਨ ਦੈਸ਼ ਨਹਿ 
ਕਾਜ ਬਿਗਰਾਯੋ ਹੈ”। ਬਾਕ ਪੁਰਹੂਤ ਸਮ ਦੂਤ ਸੁਨਿ ਪੂਤ ਮਨ, ਸੂਤ 
ਕਰਜੋ ਚਾਂਹਤਿ ਸੁ ਬੇਨਤੀ ਅਲਾਯੋ ਹੈਂ'। “ਰਾਜੇ ਹੂੰ ਕੋ ਮੇਲ ਲੋਹੁਕੀਜੀਏ 
ਸਨੇਹ ਆਪ; ਕਰਨਾਂ ਅਛੇਹ” ਤੇ ਸਕਲ ਬਨਿ ਆਯੋ ਹੈ?॥ ੨੪ ॥ਦੋਹਰਾ॥ 
ਬਨਜੋ ਦੀਨ ਬਿਨਤੀ ਕਰੀ ਮਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਤਿ । “ਲੈ ਆਵਹੁ ਨਿਜ 
ਭੂਪ ਕਉ-ਦਰਸਹ ਹੈਕ੍ਰਿਤ ਘਾਤਿ”॥੨੫॥ਗੁਰੂ ਪੌਰ ਤੇ ਨਿੰਮ੍ਰਿ ਬਨਿ ਲੋਤਿ 
ਸਰਬ ਕੁਛ ਪਾਇ। ਹੈਕਾਰੀ ਣੂਟੈ ਗਿਰੈ-ਕਹੁ ਗਿਰਪਤਿ ਸੋਂ ਜਾਇ! ॥੨੬॥ . 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਦੁਤਿਯ ਰੁਤੇ “ਦੂਤ ਆਵਨ” ਪ੍ਰਸ਼ੈਗ ਬਰੁਨਨੈ ਨਾਮ ਖਸ਼ਟ 
੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥੩੬। ੩੭. [ਭੀਮਚੈਂਦ ਮੇਲ ਹਿਤ ਆਇਆ।ਸਾਹਿਬ ਮਜੀਤੰ ਸਿੰਘ ਜਨਮ] 
ਦੌਹਗਾ ॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਵਾਕ ਵਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਨੌ ਰਸ ਸਾਥ । ਨਮੋ ਕਰੀ 
ਇਿ ਉਠਿ ਚਲਯੋ ਨਿਕਟ ਗਿਰਨਾਬ ॥ ੧ ॥ਕਬਿੱਤ॥ ਬਾਜ ਪੈ ਅਰੂਢ 
ਕਰਿ ਜਾਨਿ ਗਤਿ ਗੂਵ ਉਰ, ਗੁਰੂ ਗਨ ਰੂਢ ਕਉ ਬਿਚਾਰਤਿ ਸਿਧਾਰੜੋ 
ਹੈ। ਤਾਤਕਾਲ ਗਯੋ ਭੀਮਚੈਦ ਕਉ ਮਿਲਤ ਕਯੋ, ਜੇਤਿਕ ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਿਓ 
ਸਕਲ ਉਚਾਰਜੋ ਹੈ । “ਮਬਿ ਹੈਂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ, ਨਹਿ ਬੱਕ੍ਤਾ ਕੌ ਖਕਾਲ ਕੁਛ 

_ਚ਼ਾਲੀਏ ਉਤਾਲ, ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਸੁਧਾਰਯੋ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਬਿਲੈਦ ਹੋਇ 
ਰਹਜੋ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਜਿਤਕਿਤ ਬੀਰਬ੍ਰਿੰਦ ਦਲਕੇਨਿਹਾਰਯੋ ਹੈ।੨॥ਕੀਜੈ 
ਨਿਜ ਮੇਲ ਗਨ ਬੀਰਨਿ ਸਕੇਲ ਕਰਿ; ਗੁਰੂ ਹਰਖਾਇ ਕੈ ਹਰੱਖ ਨਿਜ 
ਧਾਰੀਏ । ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਸੁਜਾਨ ਕਉ ਸੁ ਜਾਨਿ ਮਨ%, ਬੈਦਨਾ 
ਚਰਨ ਕਰਿ,ਬਿਨਤਿ ਉਚਾਰੀਏ। ਆਪਨੇ ਅਸ਼ੇਸ਼” ਦੇਸ਼ ਹੋਤਿ ਜਕਲੋਸ਼ 
ਵੇਸ, ਗੋਪਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਝਨ” ਨੀਕੇ ਹੀ ਉਬਾਰੀਏ । ਦੈਸ਼ ਕੋ ਨ ਲੋਸ਼ ਧਰਿ 
ਮੁਦਤ ਹਮੇਸ਼ ਰਹੋ,ਮਾਨਿ ਉਪਦੇਸ਼ਕਉ ਕਪਟ ਨਿਰਵਾਰੀਏ”॥੩॥ਸਨਿਕੈ 
ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੋ ਛਬੀਲੋ ਰੂਪ" ਭੂਪਤਿ ਹਠੀਲੋ ਹਠ ਤਯਾਗਿ ਤਾਤ- 
ਕਾਲ ਕਉ । ਭੋਟਨ ਸਕੇਲ ਕਰਿ, ਚਵਜੋ ਗਜ ੫ਠਕਰਿ'”, ਫੌਜਨ ਕਉ 
੧ਪਵਿਤ੍ਰ ਮਨ ਦੁਤ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਓਸਦੀ ਚਾਹ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਓਸੁ । 

__ ੨ਮੈਲ ਲਵੋ । $ਂਪੁਰਨ ਕਿਪਾ । $ਹੈਕਾਰ ਦੁਰ ਕਰਕੇ । “ਹੁਣ ਕ੍ਿਪਾਲੂ ਹਨ, ਟੇਢਤਾਈ ਦਾ 
_ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਖੋਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ (ਅ) (ਉਧਰ)ਉਲਟਾ 
ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ' ਹੈ । $ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕੇ(ਕਿ ਉਹ) ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਦਾਨੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ । 
ਚੰਗਾ ਰੱਖਯਕ ਬਣਕੇ । [ਗੋ -ਪਤ=ਰਾਜਾ, ਰੱਖਯੋਕ] । ੯ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀਦਾ । "ਪ੍ਰੇਰਕੇ। 



_ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । -_ (ਬਦਪਬੋ) ___ ਰਿਤੁ ੨। ਔਤੂ ੩੭. 
ਮੇਲ ਕਰਿ ਧਾਰਤਿ ਉਤਾਲ ਕਉ।ਮਾਰਗ ਪਯਾਨ ਕਰਿ ਆਨੰਦਪੁਰੇ ਕਉ 
ਥਾਨ ਆਨਿ ਕਰਿ ਉਤਰਜੋ ਮਹਾਨ ਮਹਿਪਾਲ ਕਉ । ਸੁਧ ਕਉ ਸੁਨਤਿ _ ਸੁਧਿ ਲੀਬੇ ਹੇਤੁ ਨੰਦ ਚੈਦ ਭੇਜਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨੀਤਿ ਚਾਲ 
ਕਉ"॥੪॥ਖਾਨ ਪਾਨ ਦਾਨਾ ਤ੍ਰਿਣ ਦੀਨਸਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਬਿਪਾਛਲੇ ਪਹਿਰ 

ਹਰਾਯੋ ਮੇਲ ਆਵਨੋ । ਬਿਜੀਆਂ ਕਉ ਪਾਨ ਕਰਿ ਸੌਚ ਤਨ ਠਾਨਿ 
ਕਰਿ ਬਹੁਰ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਾਵਨੋ। ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਰ ਕਰਿ ਕੁਖਨ 
ਰਤਨ ਜਰ ਗਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਮ ਸ਼ੇਰ ਹ੍ਰੋ ਦਿਖਾਵਨ।ਨਿਠੁਰ ਕੁਦੈਡ ਭੁਜ- 
ਦੇਡ ਕੇ ਸਿਕੈਧ ਧਰਿ ਤੀਖਨ ਖਤੈਗ ਕੀਨਿ ਪਾਨ ਮੈਂ ਵਿਰਾਵਨੇ ॥ ੫ ॥ 
ਕੌਹਰੀ ਗਵੈਨ” ਪਗ ਪੰਕਜ ਰਵੈਨ” ਚਲੋ ਸਭਾ ਕੇ ਸਥਾਨ ਮੈਂ ਪਯਾਨ 
ਆਪ ਕੀਨਿਯੋ। ਕੋਚਨ ਸਿੰਘਸਨ ਪੈ ਬੈਠੇ ਸੁਖ ਆਸਨ ਸੋਂ; ਨਿਕਟ 
ਸਰਾਸਨ ਵਿਕਾਇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਲੀਨਿਯੋ।ਚੌਰਦਾਰ ਚੌਰ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਿ ਢੋਰ 
ਕਰਿ ਸ਼ੋਭਾ ਕੋ ਬਢਾਵੈ ਸਮ ਕਿਰਨੋ ਕੀ ਚੀਨਿਯੋ। ਵਰਸ਼ ਅਨੌਕ ਰੈਗ 
ਸਜਯੋ ਸਭਿ ਬਯੋਂਤ ਸੈਗ,ਸਭਾ ਮੈ ਸੁਰੈਧਤਾ ਕੀ ਰੀਗ ਛੋਰਿ ਦੀਨਿਯੋ॥੬॥ 
ਆਯੋ ਨੰਦ ਚੇਦ ਕਰਿ ਬੈਦਨਾ ਕੋ ਦਯਾਰਾਮ ਪ੍ਰੋਧਾ ਮਹਾਂਬੀਰ ਤੀਨ ਭਰਤ 
ਬਿਰੇ ਥਾਨ ਮੈਂ।ਬ੍ਰਿੰਦ ਜੇ ਮਸੈਦ ਧਨ ਸੈਚਤਿ ਬਿਲੈਦ ਡੀਲਬੋਠੇ ਜਥਾਜੋਗ 
ਸਭਿ ਆਨ ਕੈ ਦਿਵਾਨ ਮੈਂ। ਐਂਠਦਾਂਰ ਬੀਰ ਬਰ ਧਾਰਿ ਕੈ ਸਰੀਰ ਚੀਰ, 
ਆਏ ਸੁਧਿ ਸੁਨ ਧਾਰਿ ਆਯੁਧ ਕੋ ਪਾਨ ਮੈਂ। ਮਾਤੁਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਬਹੁ ਜੋਧਾ 
ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਏ ਧੀਰਜ ਬਿਸਾਲ ਉਰ ਬਾਕਨ ਬਖਾਨ ਮੈਂ । ੭॥ ਕੋਜੜੋ 
ਚੋਬਦਾਰ “ਲਯਾਓ ਕੂਪ ਕੋ ਹਕਾਰ ਅਬਿ? ਪਾਇਕੇ ਰਜਾਇ ਤਾਤਕਾਲ 
ਤਾਂਹਿ ਆਨਿਯੋ । ਬੀਰਨ ਵਜ਼ੀਰਨ ਕੌ ਸੈਗ ਲੈ ਬਹੀਰ ਬਹੁ ਆਨਿ ਭੀਮ 
ਚੋਦ ਨੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਪਗ ਠਾਨਿਯੋ । ਅਰਪਿ ਅਕੋਰਨ ਕਉ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਪ੍ਰਭੂ 
ਓਰ; ਬੈਠਯੋ ਸੋ ਬਿਲੋਕਿ ਮੋਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਖਾਨਿਯੋ । ਪਮਾਪ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਮੇ 
ਕਉ ਕਸ਼ਲ ਕਲਯਾਨ ਸਭਿ ਦੁਲਭ ਦਰਸ ਤੇ ਹਰਖ ਉਰ ਮਾਨਿਯੋ॥੮॥ 
ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਬ ਅਜਾਇਬ ਚਰਿੱਤ ਤੁਮ; ਵੇਰ ਮਨ ਦੋਤਿ ਹੋ ਕਿ ਫੇਰ 
ਮਨ ਲੌਤਿ ਹੋ" । ਮੋ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਭਯੈ ਭੂਲ ਕੈ ਅਸਾਧ ਥਿਯੋ, ਅਧਿਕ 
"ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨੂੰ (ਵਿਚਾਰ ਕੇ) । “ੜੇ । ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਚਾਲ ਵਾਂੜ। ਬਮੈਂਦਰ । ਓਆਪਣੀ ਵਲੋਂ' ਮਨ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੇ । ਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ । (ਅ) ''' ਮੁੜਕੇ ਮਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। €ਮੜਾ। ਸ ₹ਦੇਖੇ ਰਾਸਿ ੪ ਔੂ ੪੪ ਅੰਕ ੧੧ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ___(੪੮੫੨) ___ ਰਿਤੁ੨। ਅੰਸ੩੭. 
ਉਪਾਂਧਿਕਿਯੋ ਦੋਸ਼ ਬਿਨ ਹੇਤੁ ਹੋਂ।ਰਾਵਰੋ ਬਿਰਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਨਜੋਂਬ੍ਰਿੰਦਹੁਂ 

ਤੈ; ਬਖਸ਼ੋ ਖਿਮਾ ਕੇ ਨਿਧਿ ਕਰੁਨਾ ਨਿਕੇਤ ਹੋ । ਰਾਖੀਏ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮ 

ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਰੂਪ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਬਡੇ ਬੀਰ ਜੈਗਖੇਤ ਹੋ॥੯॥"“ਸਨੋ 

ਅਚਲੇਸ਼ ਦੌਸ਼ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਈ; ਪੂਰਬ ਕਰੇ ਹੈਂ ਤੁਮ ਚਿੱਤ ਜਾਨਿ 

ਲੀਜੀਏ।ਨਿਪਟਾਂ ਕਪਟ ਧਾਰਿ ਕ੍ੰਚਰ ਕੇ ਲੈਬੇ ਹੇਤੁ ਬਾਰਿਬਾਰਿ ਪਠੰਨਰ 

ਨਿਰਾਧਾਰ ਕੀਜੀਏ । ਸ਼ਾਰਿਮੌਰ ਦੇਸ਼ ਗਏ ਤਹਾਂ ਭੀ ਉਪਾਧਿ ਕਏ; ਸਾਰੇ 

ਗਿਰਧਾਰਨਿ ਕੀ ਸੈਨਾ ਸੁ ਲਖੀਜੀਏ । ਤੁਮਰੇ ਗਰਬ ਬਹੁ ਭਾਯਨ ਕੌ 

ਭਯੋ ਉਰ, ਹਮਰੇ ਸਹਾਇ ਅਸਕੇਤੁ ਕੌ ਜਨੀਜੀਏ॥ ੧੦ ॥ ਪਾਈ ਜੋਗ 
ਜੀਤਿਬੈ ਕੀ ਲੱਛਮੀ';ਪਰਾਜੈ ਰਿਪ/ਇਸਮ'ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਆਪਨੌ ਬਿਚਾਰ 

ਕਰਿ । ਆਨਿ ਕੈ ਸੈਭਾਰ ਕਰਿ; ਲੋਕਠਿ ਹਕਾਰ ਕਰਿ; ਬਾਸ ਕੌ ਉਦਾਰ 

ਕਰਿ ਮੋਦ ਨਰ ਨਾਰਿ ਕਗਿਸੁਭਟ ਸਿਧਾਰੈਂਕਿਤ ਘਸਕੋ ਨਿਹਾਰੈਂ ਲੋਤਿ 

ਅਪਰ ਬਿਗਾਰ ਕੋ ਕਰਤਿ ਨਾ ਪਧਾਰ ਕਰਿ । ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਬ ਅਬਿ ਮਿਲੋ 

ਜੋਰਿ ਹਾਥ ੩ਮ੦ ਯਾਂ ਤੇ ਹਮ ਛਿਮਾਂ ਧਾਰਿ ਬਰਜੈਂ ਉਚਾਰ ਕਰਿ? ॥ ੧੧॥ 

ਸਨਿ ਭੀਮਚੈਦ ਰਿਦੈ ਅਧਿਕ ਅਨੰਦ ਕਰਿ ਬੋਲ੧ ਹਾਥ ਬੈਦਿ“ਤਮ ਗੁਨ 

ਕੋ ਨਿਕੇਤ ਹਸ਼ਰਨਿ ਪਰਤਿ ਹੇਰਿ ਰੱਛਜਾਕੌ ਕਰਤਿ ਫੇਰ;ਆਪਸੁਖ ਸੋਗ 

ਬਸੋ, ਸਭਿ ਸੁੱਖ ਦੇਤਿ ਹੋ। ਕਾਹਲੂਰ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਲਖ; 

ਆਪਨੇ ਪਛਾਨਕੈ ਹਮੇਸ਼ ਸੁਧਲੋਤਿ ਹੋਅੰਤਰੋ ਨ ਕਰੈਂਹਮਸਦਾਅਨ ਸਰੈਂ 

ਹੋਇ, ਸੇਵਾ ਕੋ ਸਨੰਹ ਧਰੈਂ ਕੌ ਨ ਪੁਨ ਭੇਤ ਹੋ'॥੧੨॥ ਸੁਨਿ ਮੁਸਕਾਨ 

ਪੁਕੁ, ਬਹੁਰੋ ਬਖਾਨੇ ਬੈਨ, “ਪੂਰਬ ਖੁਟਾਈ ਕੈ ਨਿਕਾਈ ਤਮ ਠਾਨਤੋਂ'
 । 

ਰਸ ਕੈ ਬਿਰਸ ਕਰੋ, ਖੇਦ ਕੈ ਹਰਸ਼ ਧਰ, ਆਨਿ ਕੈ ਸਮੀਪ ਰਹੋ] 

ਤਥਾ ਹਮ ਮਾਨਤੇ"' । ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਸੈਗਤਾਂ ਕੀ ਪੰਗਤਾਂ ਜੋ ਆਵਹਿ ਇਤ; 

ਅਨਿਕ ਪੁਕਾਰ ਕੀ ਅਕੋਰਨਿਕੋ ਆਨਤੇ।ਅਬਿ ਤੇ ਨ ਤਿਨ ਕੌ ਬਿਖਾਦਿ 

ਕੋਉਕਰੈ ਕਿਮ,ਸੁਖਸੋਂਦਰਸਕਰਿ ਧਾਮਨ ਪਯਾਨਤੋ ॥੧੩॥ਦੈਹੈਖੇਦ ਜੋ
ਇ 

ਤਾਤਕਾਲ ਫਲ ਲੈ ਹੈ ਸੋਇ, ਬਿਲਮ ਨ ਹਮਰੇ ਤਨਕ ਭਰ ਜਾਨੀਏ। 

੧ਹਿਤ ਹੀਨ ਹੋਕੇ । “ਗੁਰੁ ਜੀ ਬੋਲੇ । ਅਤਤੰਤ । “ਬਹੁਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। “ਜੈਗ ਜਿੱਤਣ ਦੀ 

ਲੱਛਮੀ ਅਸਾਂ ਪਾਈ । #ਮਾਲਕੀ । “ਪਹਿਲੋਂ ਬੀ ਖੁਟਆਈ ਅਥਵਾ ਚੰਗਿਆਈ ਤੁਸਾਂ ਹੀ 

ਕੀਤੀ ਸੀ । 'ਖੇਦ ਦਿਓ ਯਾ ਸੁਖ ਦਿਓ । ੯ਹੋਰ ਥਾਂ ਅਥਵਾ ਨੇੜੇ ਰਹੋ ।_ “(ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਂ) 

ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ । ਭਾਵ ਮੇਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੇਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅਮੋਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਮੇਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ 
ਹਾਂ । 

#ਕੋਮੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ । 1ਪਾ:-ਚਰੋ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੮੫੩ ) ਰਿਤੁ ੨। ਔ ੩੭, 

ਪੂਰਬ ਬਿਗਾਰੋ ਹੇਰੋ ਜੈਗ ਕੋ ਅਖਾਰੋ ਤਬਿ'; ਨਾਂਹਿ ਤੌ ਹਮਾਰੋ ਐਂ ਤੁਮਾਰੋ 
ਰਸ ਸਾਨੀਏ”?। ਛਿਮਾਂ ਬਲ ਭਰੇ ਗੁਰ ਬੈਨ ਸ਼੍ਰੋਨ ਧਰੇ ਨ੍ਿਪ; ਬੋਲਜੋ ਪ੍ਰੇਮ 
ਭਰੇ “ਹਮੇ ਦਾਸਿ ਪਹਿਚਾਨੀਏ । ਕਾਹਿਲੂਰ ਦੇਸ਼ ਕੌ ਹਮੇਸ਼ ਨਿਜ ਧਾਮ 
ਲਖ; ਕੀਜੈ ਪੁਤਿਪਾਰ, ਸੁਧਿ ਲੀਜੈ ਸੁਖ ਸਾਨੀਏ॥੧੪॥ਏਵ ਕੌ ਸੈਬਾਦ 
ਅਹਿਲਾਦ ਕੈ ਪਰਸਪਰ: ਦੀਨੋ ਸਿਰੋਪਾਉ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁ ਮੋਲ ਕੌ । ਲੈਕੇ 
ਭੀਮਖੈਦ, ਜਾਨਿ ਕਰੁਨਾ;ਅਨੰਦ ਭਯੋਹਹਾਬ ਬੈਦਿ ਬੈਦਨਾ ਕਰਤਿ ਬਿਨੰ 
ਬੋਲ ਕੌ । ਅੰਤਰ ਜੋ ਅੰਤਰਾ ਨਿਰੇਤਰ ਨਿਕਾਰ ਕਰਿ”, ਬਿਦਾ ਕਯੋ ਭੂਪ, 
ਪਾਇ ਹਰਖ ਅਤੋਲ ਕੌ । ਸੈਗ ਭਟ ਭੀਰ ਸੋ ਵਜ਼ੀਰ ਧੀਰ ਪੈਨ ਕਹੈ 
“ਪੀਰਨ ਕੌ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਬਿਨ ਡੋਲ ਕੌ॥੧੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੈਗ 
ਸੈਧਿ ਕਰਿ ਭੀਮਚੈਦ; ਸ਼ੋਕਾ ਸਹਿ ਤ੍ਰਾਸ ਕੋ ਬਿਦਾਰਿ” ਸੁਖ ਪਾਇ ਕੰ।ਗਯੋ 
ਪੁਰਿ ਆਪਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਪਨੇ, ਧਰਿਓ ਬਿਸ੍ਹਾਸ ਕੌ-ਸਹਾਇ ਬਨੈ' 

ਆਇ ਕੈ । ਨੀਕੋ ਨ ਬਿਬਾਦ ਚਲਯੋ, ਵੀਕ ਅਪਵਾਦ£ ਜਗ; ਗੁਰੂ ਸੈਗ 
ਸੰਮਤਾ ਨ ਹੋਤਿ ਕਿਸ ਭਾਇ ਕੈਨਾਹਕ ਮਰੇ ਹੈਂ ਬੀਰ; ਜੋਗ ਮੈਂ ਨ ਰਹੀ 
ਧੀਰ-, ਸਿੰਮ੍ਰਤਿ ਹੈ ਗੁਨ ਇਮ ਮਨ ਸਮੁੜਾਇਕੰ॥੧੬॥ਦੇਤਿ"ਕੇਤੀ ਬਾਰ 
ਆਛੀ ਵਸਤ ਉਦਾਰ ਹੋਰਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸਿ ਕੌ ਪਠਾਵੈ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਿ ਕੌ । 

ਚਾਵਰ ਲੈਮੇਰੇ ਸੇਤ ਸੂਖਮ ਘਨੋਰੇ ਕਰਿ, ਪਠੈ ਕਈ ਬੇਰੇ ਨਰ ਵੇਰੇ ਬਾਰ 
ਬਾਰ ਕੈਉਪਬਨ ਹੂੰ ਕੇਵਲ ਬੀਨ ਬੀਨਨੀਕੇ ਕਲਕਾਵਰਾਂ<ਕੇਂ ਭਰਿ ਭਰਿ 
ਬੇਨਤੀ ਉਚਾਰਿ ਕੈ । ਆਰੂ; ਅਮਰੂਦ, ਰਸ ਪੂਰਨ ਅੰਗੂਰ ਰੂਰ; ਕਦਲੀ 
ਰਸਾਲ, ਸੇਉ; ਪੰਨਸ"; ਅਨਾਰਕੌ॥੧੭॥ ਮੀਠੇ ਜਾਤਿ ਜਾਤਿ ਕੌ; ਤੁਰਸ਼ 
ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਕੋ, ਲਗੇ ਜੁ ਪਾਂਤ ਪਾਂਤ ਕੇ"; ਤੁਰਾਇ ਅਨਵਾਇ ਕਰਿ । 

ਭੇਜੇ ਮੈਗ ਦੂਤ ਕੌ ਬਖਾਨਿ ਬਿਨੈ ਪੂਤਕੋ"?ਅਨੇਕਬਾਰਿ ਇਸੀ ਰੀਤਿਪ੍ਰਮ 
ਉਪਜਾਇ ਕਰਿ/ਆਪ ਆਨਿ ਮਿਲੈ ਕਹਿ ਬਾਤਨ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰੈ;ਖੁਸ਼ੀਪ੍ ਭੁ 

ਧਰੈ ਨਿਜ ਸਹਿਜ ਸਭਾਇ ਕਰਿ।ਐਸੇ ਭਈ ਸੈਧਿ;ਸਭਿ ਦੇਸ਼ਨਿ ਵਿਦਤ 

੧੩ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਗੜ਼ੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੈਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ । "ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ( ਮੇਲ ) ਰਸ ਵਾਲਾ 

ਰਹੇਗ । ₹ਅੰਦਰ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰਕ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢਕੇ ।'ਸ਼ੈਕਾ ਨੂੰ ਸਣੇ ਭੈ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ । 

੫(ਜੇ) ਬਗੜਾ ਚਲਿਆ ਸੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ' ਸੀ । #ਬਿਅਰਥ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ । “ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 

ਭੀ । “ਭਾਵ ਭੀਮਚੈਦ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ੯ਵਹਿੰਗੀਆਂ । "?ਕਟਹਲ [ ਸੈਸ:, ਪਨਸ ] । ' "ਕਤਾਰਾਂ 

ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ । ""ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਕੇ । .“ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੮੫੪ ) ਰਿਤੁ ੨ । ਅੰਸੂ ੩੭. 

ਹੋਇ; ਪਾਇ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਕੋ ਨਿਸੈਂ ਨਰ ਭਾਇ"ਕਰਿ॥੧੮॥ਦਯਾ ਸਿੰਧ 
ਐਸੀ ਰੀਤਿ ਸਮੈ ਕੋ ਬਿਤੀਤ ਕਰੈਂ,ਏਕ ਦਿਨ ਸੁੰਦਰੀ”ਮਨੋਰਥ ਕੋ ਧਾਰਿ 
ਕਗਿਆਨਿਕੋ ਸਮੀਪ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਖਰੀ ਭਈ ਲਾਜ ਕੇ ਸਮੇਤ ਨਿਜ 
ਕਾਜ ਕੋ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ । ਪਤਿ ਕੋ ਇਕਾਂਤਿ ਪਾਇ ਪ੍ਰੰਮ ਉਪਜਾਇ ਅਤਿ; 
ਆਨੰਦ ਵਧਾਇ ਬਿਰੀ ਨੀਚੀ ਨਿਜ ਨਾਰ” ਕਰਿਬੋਲੋ ਦੇਖਿ ਪ੍ਰਭੁ “ਕੌਨ 
ਸੁਧ ਘਰਵਾਲਰੋਂਹੂੰ ਕੀ ਕਹੁ;ਮਨ ਠਾਨਿ ਠਾਂਢੀਭਈ  ਜੁ.ਉਚਾਰ- -ਕਰਿ॥ 
੧੯॥6ਘਟਿ ਘਟਿ ਮਾਲਕ ਤੁਮਾਰੇ ਸਭਿ ਤਾਲਕ" ਪਛਾਨੋ ਤੀਨ ਕਾਲ ਮੈਂ 
ਸਭਿਨਿ ਗਤਿ ਮਨ ਕੀ । ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਆਪ ਆਗੇ ਬੂੜਨ ਜੁ ਲਾਗੇ ਤੁਮ; 
ਨਾਂਹਿਨ ਬਤਾਵੋ' ਤਉ ਨੀਕੀਹੈਨਜਨਕੀ'ਜਗਤਕੀਸਾਂਝ£ ਚਿਤਚਾਹ/ਤ 
ਸਦੀਵ ਮੇਰੋ,ਉਪਜੈ ਸਪੂਤ ਦਤਿਧਾਰੇ ਤੁਮ ਤਨ ਕੀ।ਤ੍ੀਯਨਕੋ ਚਿਤਐਸੇ 
ਚਾਹਤਿ ਹਮੇਸ਼ ਤੈ ਸੇ ਪੱਤ ਕੀ ਪ੍ਰਮੇਨਤਾ,ਕੈ ਸਤ ਰੂਪ, ਧਨ ਕੀ” ॥੨੦॥ 
ਬਿਨੈ ਸੁਨਿ ਸੁੰਦਰੀ ਕੀ ਸੈਦਰ ਸੁ ਨੰਦ ਹੇਤ" ਸੀ ਗੁਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਖਕੋਦ 
ਬਰ ਦੀਨਿਯੋ।ਪਾਇੰਮਨ ਕਾਮਨਾ ਕੋ ਕੇਤਿਕਸਮੇ' ਮੈਂ ਅਬਿ”ਸਨਿਕੀਨਿ 
ਬੈਦਨਾ;ਅਨੰੰਦ ਉਰ ਚੀਨਿਯੋ। ਲਾਲਸਾ ਸੁ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੁਜਾਨ 
ਮਨ ਮਹਿਲ ਤਿਸੀ ਕੇ ਬਾਸ ਜਾਇਕਰਿ ਕੀਨਿਯੋ। ਕੋਕਰਸ ਜੋਗਰਸਂ 
ਸਗਰੇ ਦਿਖਾਇ ਨੀਕੇ ਜੇਤਿਕ ਮਨੋਰਬ ਕਰਤਿ ਪੂਰ ਇਹੀ ॥੨੧॥ 

ਕਾ 

੧ੋਪ੍ਰੋਮ । “ਆਤਾ ਜੀ । ਤੋਗਰਦਨ । <,ਮਧੀਨ [ਅ; ਤ 
ਦਾਸਾਂ ਵਲੋਂ ਦੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ( ਕਿ ਮਾਲਕ ਪੁੱਛੇ 
ਪਵੈ ਸੈਸਾਰ । (ਯਾ) ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਸੈਨਤਾ ਯਾ ਪ ਪੁਤ ਰੂਪੀ 
ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ੧, ਰੂਪਵਾਨ ਪੁੱਤ ੨. ਧਨ ੩.। “ 4ਤ ਲਈ । ੯ਜੇ ਰਸ ਸਰੀਰਕ ਮੈਜੋਗ ਤੋ 
ਉਪਜੇ ਉਸ ਰਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੋਕਰਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇਜ ਤ ਬਰਿਤੀ ਦੇ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਸੇ ਯੋਗ 
ਰਸ ਹੈ । [ਕਾਮ ਪਰ ਇਕ ਪੋਥੀ ਕੋਕ ਸ਼ਾਸਤੁ ਨਾਮੇ ਕੋਕਾ ਪੰਡਤ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਥੋਂ _੫ਦ 
ਬਣਿਆ ਹੈ-ਕੋਕਰਸ|। ““ਪੁਰਨ ਕਰ ਲਿਆ । 

ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਪਠੌਪਰਾ ਤੋ ਔੱਜ ਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ 
ਕਦੇ ਦਸਾਂ ਹੀ ਗੁਦੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ _ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਦਬ ਵਿਚ 

_ ਭਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇਉ! ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ:-ਆਪ ਗੋਬਿੰਦ ਰੁਪ ਅਵਤਾਰ ਹਨ 
ਆਪ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਤ ਨਾਲ ਸੁਪਤਨੀ ਜੀ ਵਲ ਤੱਕਣਾ ਆਪ ਦੇ ਗਿਹ ਸੈਤਾਨ ਉਤਪਤੀ 
ਦਨਈ ਹੈਦਾ ਸੀ । ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਾਤ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਮੈਜੋਗ ਬਾਬਤ ਕੋਈ 

[ਝਾਕ ਟੂਕ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਪੇਨੇ ਦੇ ਹੇਠ] ਫੇਬਓ` 

ਲਕ] । "ਨਾਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ( ਇਹ ਗਲ ) 
ਕਰ ਦੱਸੇ ਨਾ )। ਦਯਥਾ:-ਪੁਤੀ ਰੀਢ 
ਧਨ (ਦੀ ਚਾਹਨਾ) । (%) ਪਤੀ ਦੀ 

ਤਅੱਲ 
ਨੌ 

। 

ਤੇ 
ਰੂਪੀ 

ਪੁਤਰ 
ਢਿੱ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _( ੩੮੫੫) ਰਿਤੁ ੨। ਅੰਸੂ ੩੮. 

ਦਹਰਾ।ਭਈ ਸਗਰਗਾ ਸੁੰਦਰੀ ਸੁੰਦਰ ਦਿਪਹਿ ਸਰੂਪਰਿਦੇ ਅਨੰਦ ਬਿਲੈਦ 
ਕਰਿ ਬਾਂਛਤਿ ਅਨੰਦ ਅਨ੍ਪ ॥੨੨॥ ਬੀਤ ਗਏ ਨਵ ਮਾਸ ਜਬਿ ਦਸਮ 
ਪ੍ਰਬਿਰਤਜੋ ਫਰ । ਹੋਯੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸੁਤ ਸੋ ਗੁਜਰੀ ਮੁਦਤਿ ਬਡੇਰ ॥ ੨੩॥ 
ਮਾਘ ਮਾਸ; ਪਖ ਪਾਛਲੋ', ਚੌਂਬ ਤਿਥੀ; ਭ੍ਰਿਗਿਵਾਰ” । ਭਲੇ ਲਗਨ ਗੈਹ 
ਉਚਿਕ” ਤਬਿਨਂ ਜਨਮੜੋ ਪੁੱਤ ਜਦ ॥ ੨8 ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਦੁਤਿਯ ਰੁੱਤੇ “ਭੀਮਚੈਦ `ਮਿਲਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਨਮਾ” ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਸਪਤ 
ਤਰੰਸਤੀ ਅਤ ॥ ੩੭॥ ੩੮. [ਮੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੱਗ ਫੜਕੇ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਜਨਮਜੋ ਨੰਦ ਅਨੰਦ ਭਯੋ ਮੰਗਲ ਬਿੰਦ ਬਨਾਇ। ਬਜੀ ਵਧਾਈ 
ਦਾਰ ਪਰ ਨੌਂਬਤ ਨਾਦ ਉਠਾਇ ॥-੧ ॥ ਸੈਯਾ ਛੰਦ ॥ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਭਯੋ 
ਕਲਾਹਲ ਜਾਚਕ ਲੋਕ ਮਿਲੋ ਸਮੁਦਾਇ । ਪੌਤ ਜਨਮ ਤੇ ਗੁਜਰੀ ਹਰ- 
ਖਤਿ ਦੇਤਿ ਦਰਬ ਕੌ ਜੋ ਦਰ ਆਇ।ਉਤਸਵ ਕਰਤਿ ਮਿਲੀ ਪਿਕ ਬੈਨੀ 
ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਸੁਰ ਗੀਤਨਿ ਗਾਇ।ਕਰਿ ਕਰਿ ਆਦਰ ਸਦਨ ਬਿਠਾਵਤਿ 
ਜਥਾ ਜੋਗ ਤਿਨ ਗਿਰਾ ਸੁਨਾਦ॥੨॥ਕਮਲ ਪੱਤ੍ਰ ਸਮ ਬਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੋਚਨ 
ਬਰਨ ਬਰਨ ਕੇ ਅੰਬਰ ਪਾਇ। ਦੇਤਿ ਬਧਾਈ 'ਮੋਦਤਿ ਗਜਰੀ ਕਹਤਿ 

੧ਬੂਕਠਗ ਪੱਖ । “ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ । “ਜੇਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਹਿ ਦਾ 7 ਉੱਚ ਤੇ ਤੇ ਨੀਚ ਇਕ ਹਿਸਾਬ ਹੈ 
ਜਿਵੇਂ ਮੇਖ ਦਾ ਸੂਰਜ ਉੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦਸਾਂ ਅੰਸਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮ ਉੱਚ । ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਖ ਦਾ 
ਚੈਦ੍ਮਾਂ ਉੱਚ । ਫਿਰ ਉੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ _ਸਤਵੀਂ ਰਾਸ ਉਪਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੀਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਜੈਸੇ ਮੇਖ ਦਾ ਸੂਰਜ ਉੱਚ ਹੈ ਪਰ ਤੁਲ ਦਾ ਨੀਚ ਹੈ । ਇਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਚ ਗ੍ਰੇਹ ਵਿਚ 
ਜਨਮ ਹੋਇਆ । #ਪ੫:-ਉੱਚਕਿਧੈ । ਪੁਨ:-ਉਚਕਿ ਤਜ । 

[ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤਿਥਾਂ ਬਾਬਤ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਰੁਤ ਦਾ ਅੱਸੂ ੪ _ ਅੰਕ ੩੮ । 
“ਗ8੧ | ਪਨ> 4; ੮। ਤਾ੨! ਟ੨) 

ਵਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ । ਕਵਿ ਜੀ ਸੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਕ 
ਰਸ ਜੋਗ ਰਸ ਪਦ ਆਏ ਹਨ । ਫਿਰ ਵੀ ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਦਜਾ ਮੰਡਲ ਬੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 

_ਹਿੰਦੀ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿੱਤ ਦਾ ਹੈ; ਜਿਬੇ ਗੀਤ ਗੁਵਿੰਦ ਤੇ ਉਸਤੋ' ਮਗਰੋਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ 
ਦੀਆਂ ਨਾਨਾ ਰਚਨ ਦੇ ਰਥ ਆਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ' ਲੰਘ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੀ ਆਪ ਤੋ ਏਏ 
ਕੁਛ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਆਪ ਨੇ ਅਤਿ ਥੋੜਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੈ। “ਕੋਕ ਰਸ! ਪਦ ਦੇ ਨਾਲ “ਜੋਗ ਰਸ? ਪਦ ਬੀ 
ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਜ ਸਰੀਰਕ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਅਲਿਪਤ ਸਨ ਤੇ ਯੋਗ ਰਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੀ ਕਿਸੈ 
ਹਾਲਤ ਬੀ ਆਪਣੇ ਨਉ ਨਹੀ ਸਨ ਹੇਣ ਦੇਦੇ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੮੫੬ ) ਰਿਤੁ ੨ । ਅੱਸੂ ੩੮. __ 
ਅਸੀਸਨ ਸੀਸ ਚਵਾਇ । ਦੈਤਿ ਦੁਬ ਕੋ ਦੇਖਿ ਹੂਬ ਕੌ ਦਰ ਪਰ 

` ਵੱਲਨ ਮਾਲ ਬੈਧਾਇ। ਨਾਚ ਹੀਜ ਫਿਰ ਲੋਤਿ ਭਵਾਲੀ ਫਲ ਤਤੀ 
ਸੈਲ ਬਜਾਇ” ॥ ੩॥ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮੀਪ ਜੋ ਮੰਗਤ ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਕੋ 

ਪਾਇ ਸਿਧਾਇ। ਦਰਬ ਪਟੈਬਰ ਲੋਤਿ ਬਿਭੂਖਨ ਮਿਲੋ ਨਾਰਿ ਨਰ ਗਨ 
ਚਿਤ ਚਾਇ । ਸਿੰਘ ਪੌਰ ਪਰ ਠੌਰ ਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ, ਭੀਰ ਅਧਿਕ ਹੁਇ ਰੌਰ 
ਉਪਾਇ । ਜਹਿ ਕਹਿਂ ਤੋ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਬਹ ਆਏ, ਦੇਨਿ ਬਿਸਾਲ” ਸਜਸ 
ਬਿਰਧਾਇ ॥ ੪ ॥ ਕਰਹਿ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਘਨੇਰੇ ਜੁਗਤ ਅਨੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਕੋ ਗਾਇ। ਤੌਦਸ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਦਯਾਜ਼ਾਮ ਕੋ ਪਠਜੋ ਸੁਨਾਇ। 

“ਸ਼ਰੀਮੁਖ ਤੇ ਸਤ ਨਾਮ ਧਰਹੁ ਕੋ; ਜੋ ਗੁਰ ਬੈਸ ਬਿਥੈ ਦੁਤਿ ਪਾਇ। ਆਇ 
ਸੰਭਾੰ ਮਹਿ ਬਿੱਪੂ ਭਨਯੋ ਜਬਿ “ਮਾਤਾ ਇਸ ਬਿਧਿ ਬਾਕ ਅਲਾਇ?॥੫॥ 

ਹੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਉਰ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ-ਸ਼ੱਤ੍ਨ ਤੇ ਅਜੀਤ ਹੁਇ ਜੋਇ-। 
ਯਾਂਤੇ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਿ, ਪਠਜੋ ਸੀਤ ਢਿਗ ਦਿਜਵਰ ਸੋਇ! । 
ਹਰਖਤਿ ਭਈ ਸ਼੍ਰੋਨ ਧਰਿ ਤਿਸ ਛਿਨ ਗਈ ਪੌਤ ਕੇ ਨਿਕਟੀ ਹੋਇ। 
ਸ਼ਭਿਹਿਨਿ ਮੈਂ ਤਬਿ ਨਾਮ ਸੁਨਾਯੋ ਸੁਨਤਿ ਅਨੈਦ ਭਏ ਸਭਿ ਕੋਇ 
॥ ੬ ॥ ਦਿਨਪ੍ਰਤਿ ਲਾਲਤਿ ਅਨਿਕ ਪੁਕਾਰਨਿ ਹੇਮ ਬਿਭੂਖਨ ਕੋ 

ਪਰਿਵੀ[ਇ । ਜਟਤਿ ਜਵਾਹਰ ਜ਼ੇਬ ਜਬਰ ਜਿਨ, ਪਗ ਨ੍ਹੂਪਰ ਅਰੁ 

ਕਟਕ” ਬਨਾਇ । ਛੁੱਦੁਘੱਟਕਾਂ“ ਬਨੀ ਮਨੋਹਰ ਸਿਰ 
ਧਰਕੋ ਦਤਿ ਪਾਇ । ਸੂਖਮ ਝੀਨ3 ਨਵੀਨ ਬਸਨ ਸ਼ਕ ਪੰਹਰਾਵਤਿ 
ਓਮ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਖੱਬਲ ਘਾਹ ਦੇ ਦੀਆਂ ਹਨ । [ਘਾਹ ਮੰਗਲ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਣਾ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ 

ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇ ਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਹੋ] । “ਤਾੜੀ ਨਾਲ ਫਲੀਆੰ ਮੇਲਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ 
ਹਨ । “ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦੇਣ ਕਰਕੇ । ?ਕੜੇ । “ਤੜਾਗੀ । ਸਿਰ ਦਾ ਇਕ ਗਹਿਣਾ । 

#ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਦੇ ਦੀਆ ਭੇਜ-ਇਤਜਾਦੀ ਸਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਹੇ ਗੁਰਮਤ ਜਨਮ 

ਮੈਂਸਕਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ । __ ਦੇਖੋ ਏਥੇ ਝ੍ਹਮਨ ਪੱ ਫੇਲ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ _ਟੱਖ ਰਿਹਾ, 
ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਹਤ ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸੂਰਮਾਂ ਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸਨਮਾਨਤ 

`_ਹੈ। ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹੈ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਨਾਮ 

ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਾਕ ਲੋਕੇ ਮੰਗਤ ਧਰਦੀ ਹੈ । 
_`__ ਤੁਸ਼ੋਭਾ ਹਿਤ ਹਰ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਐਸੇ ਵਾਕ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੁਰਾਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਏ 

_.ਸ਼ੇਭ ਯੁਕਤ ਦੀ । ਅੱਖਰੀ ਅਰਬ ਲਾਓ ਤਾਂ ਮਾਘ ਫਗਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰੀਕ ਕਪੜੇ ਨਹੀਂ 
` "ਪਹਿਨੀਦੇ ਬੀਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗਰਮ ਪਰ ਵਧੀਆਂ ਗਰਮ ਹੀ ਲਈ 'ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ 

ਮਲਮਲ ਤੇ ਪਤਲੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਟੀ ਨਹੀ' । ਰ 



_ਸ਼ੂੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੮੫੭) ਚੜ ₹। ਅਮੁਤ੮, 

ਪੰਤ੍ਰ ਹਰਖਾਇ ॥੭॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿਨ ਕੇਤਿਕ ਬੀਤੇ ਸੈਗਤਿ ਦਿਵਸ 
ਪੁਰਬਕੋ ਜਾਨ।ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿਤੇ ਉਮਡੀਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਲਏ ਅਕੋਰਨ ਪਹੁੰਚੇ 
ਆਨਿ।ਦਰਸ਼ਨ ਦਨਿ ਹੇਤੁ ਸ਼੍ਰ ਸੜਿਗੁਜ ਬੈਠਿਗਏ ਉਚੇ ਅਸਥਾਨ।ਭਈ 
ਸਭਿਨਿ ਸੁਧਿ ਸੁਨਿ ਸਨਿ ਸਗਰੇ ਉਪਜਜਕੋ ਹਿਰਦੈ ਹਰਖ ਮਹਾਨ॥੮॥ਮੇਲਾ 
ਭਯੋ ਸਕੇਲਨ ਦੀਰਘ ਧਰਹਿੰ ਅਕੋਰਨ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਮੁਖਿ ਮਸੈਦ ਲੌ 

ਲੈ ਸੈਗ ਸੈਗਤਿ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗਰ ਕੇ ਦਰਬਾਗਕਿਤਿਕ ਬਿਕੂਖਨ ਚਾਮੀ- 
ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਿਤ ਦਤਿ ਚਾਰੁ । ਲਯਾਵਤਿ ਭਏ ਅਰਪਤੇ 
ਆਗੇ ਅਪਰ ਦਰਬ ਬਹੁ ਹਯ ਹਥਯਾਰ॥੯॥ਲਗੇ ਅੰਬਾਰ ਅਕੋਰਨ ਕੇ ਬਹ 
ਪਰਹਿ ਕਾਮਨਾ ਜਿਮ ਜਿਸ ਕੀਨਿ । ਖਰੋ ਮੇਵਰੋ ਕਰਿ ਅਰਦਾਸਨਿ ਗਰੁ 

_ਬਿਲੋਕਹਿੰ ਕਰੁਨਾ ਭੀਨ।ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਕੀ ਭੀਰ ਭਈ ਤਬਿ ਇਕ ਬੈਚਕ 
ਉਰ ਲਾਲਚ ਪੀਨ । ਅੰਚਰ ਬੰਧਯੋ' ਕਤਰ ਧਨ ਲੀਨਸਿ; ਪਨ ਮੇਲੋ 
ਮਹਿੰ ਬਿਚਰਤਿ ਚੀਨ॥੧੦॥ਸਿਖ ਪਟ ਦੇਖਿ ਦਖੀ ਹੁਇ ਚਿੰਤਾ ਸਤਿਗੁਰ 
ਕੇ ਢਿਗ ਕੀਨਿ ਉਚਾਰ । “ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਲੋ ਮਹਿ ਪਾਂਪੀ ਭੀਰ ਕਲ << ਰ 
ਠਾਨਤਿ ਕਾਰ? । ਕਹਜੋ ਮੇਵਰੇ ਕੌ ਤਬਿ ਸ਼ੀ ਪਕੁਇਕ ਬਲ ਇਸ ,ਕੌ 
ਬਿਠਾਰਿ?। ਹੁਕਮ ਪਾਇ ਕਰਿ ਬਿਰਯੋ ਸੰਚਿੰਤਤਿ-ਧਨ ਮੈਂ ਪਾਵੋਂ ਕੋਠ 
ਪ੍ਰਕਾਰ-॥੧੨੧॥ਸੋ ਬੈਚਕ ਮੇਲੋਂ ਮਹਿ ਬਿਚਰਤਿ ਕਾਟਯੋ ਖੀਸਾ ਇਕ ਸਿਖ 
ਕੋਰ । ਨਹਿ ਕਿਨ ਜਾਨਯੋ ਮਿਲਯੋ ਨਰਨ ਮਹਿ ਸਿਖ ਦੇਖਤਿ ਭਾ ਦੁਖੀ 
ਬਡੋਰ। ਪੂਰਬ ਸਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਭੁ ਢਿਗ ਗਮਨਜੋ' ਉਚੇ ਕਰਿ ਪੁਕਾਰ ਤਿਸ ਬੇਗ 
ਸਿ ਗੁਰ ਤਿਸ ਕੇ. ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਯੋ ਕਹਯੋ “ਦਰਬ ਲੀ ਦੇਵਹਿੰ ਫੇਰ” । 
੧੨॥ਲਯੋ ਜੁਗਮ ਤੇ ਧਨਤਿਨ ਬੈਚਕ ਪੁਨ ਤੀਸਰ ਹਿਤ ਘਾਤ ਲਗਾਇ। 
ਲਯੋ ਅਪਰ ਨਹਿਂ ਕਿਨਹਿ ਬਿਲੋਕ੍ੋ, ਪੁਨ ਚੌਥੇ ਕੋ ਦਰਬ ਚੁਰਾਇ । 
ਕਰਤਿ ਪੁਕਾਰ ਦੁਊ, ਜ਼ਲਿ ਆਏ ਸੁਨਿ ਸਗਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਨਾਇ। 
੪੩ਸਕਰ ਘਨ ਅਹੈ' ਬਿਚ ਮੇਲੇ ਨਹਹੋਂ ਗਾਵਰ ਤੇਂ ਡਰਕੋਪਾਇ॥੧੩॥ਤਬਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਦੈ ਸੁਭਟ ਪਠਾਏ “ਮੇਲ ਮਹਿ ਬੈਚਕ ਇਕ ਜਾਨ । ਪਗੀਆ 
ਲਾਲ ਕਸੀ ਕਟ ਧੋਤੀ ਦਿਕ ਮਾਲਾ ਧਾਰੈ ਨਿਜ ਪਾਨ । ਚੋਦਨ ਤਿਲਕ 
ਭਾਲ 'ਮੈਂ ਵੇਖਹੁ ਗਹਿ ਆਨਹੁ ਡਰ ਦੇਹ ਮਹਾਨ? । ਸੁਨਤਿ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭ ਭਟ 

੧ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਹੋਯਾ (ਧਨ) । ਸੁਣਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰ ਸੁਣਾਯਾ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ਰ ( ੪੮੫੮ ) ਰਿਤੁ ੨। ਅਸੂ ੩੮. 

ਪਾਇ ਹੁਕਮ ਕੌ ਪਿਖਿ ਮੇਲੋ ਕਹੁ ਬਨਿ ਸਵਧਾਨ॥੧੪॥ਬਿਚਰਤਿ ਸੋ ਠਰ॥ 
ਗਹਜੋ ਜਾਇ ਕਰ ਪੁਭੁ ਕੋ ਨਿਕਟ ਆਨਿ ਤਤਕਾਲ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿ 
“ਇਸ ਪਟ ਦੇਖਹ? ਕਰੇ ਉਤਾਇਲ ਹੇਰਤਿ ਜਾਲਿ । ਗਾਢੋ ਬਾਂਧ! ਕਰਯੋ 
ਤਬਿ ਠਾਂਢੋ “ਇਹ ਆਨਜੋਂ ਹਮ ਫਛਲੀ ਬਿਸਾਲ”। ਧਨ ਚਤਰਨਿ” ਕੋ ਗਯੋ 
ਜਿਤਿਕ ਥੋ ਨਿਕਸਯੋ ਤਿਸ ਢਿਗ ਤੇ ਲਿਯ ਭਾਲ ॥੧੫॥ ਚਾਰਹੁੰ ਸਿੱਖਨ 
ਕੌ ਧਨ ਦੀਨਸਿ; ਲੋ ਕਰਿ ਤਿਨਹੁੰ ਹਰਖ ਉਰ ਪਾਇ । ਕਰਜੋ ਬਿਲੋਕਨ 
ਬਿਸਮਤ ਹੈਰੈ ਕਰਿ “ਪੈਨ ਪੈਨ” ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਗਾਇ । “ਮਹਾਂ ਅਘੀ, ਮਨ ਕੈ 
ਨਹਿ ਕੀਨਸਿ, ਦੈਡ ਦੇਨ ਕੇ ਉਚਿਤ ਸਜਾਇ” । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿ ਕੈਦ 
ਕਰਾਯੋ ਪੁਨਹਿ ਪਾਪ ਨਹਿ ਕਰੋ ਕਦਾਇ ॥ ੧੬ ॥ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਸਭਿ 
ਪਾਇ ਕਾਮਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਕਰਿ ਸਦਨ ਸਿਧਾਇ।ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭੁ 
ਕੀ ਕੀਰਤਿ ਫੈਲ ਪਰੀ ਸਭਿ ਕਹੈ' ਸੁਨਾਇ । ਮਨਹੁ ਮਾਲਤੀ ਘਰ ਘਰ 
ਫੁਲੀ ਕਿਧੌਂ ਮਰਾਲਨ ਪਾਂਤਿ ਉਡਾਇ । ਸਿੰਧ ਮੇਖਲਾ ਸਰਬ ਰਸਾ ਪਰ” 
ਜਿਤ ਕਿਤ ਉੱਜਲ ਰਹੀ ਸੁ ਛਾਇ॥ ੧੭॥ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਮਹਿ ਠਗ 
ਹਕਾਰ ਕਰਿ ਕਹਜੋ ਪ੍ਰਭੂ “ਸਨਿ ਰੇ ਮਤਿ ਮੰਦ[ਹਮਹਿੰ ਅਰਾਧਯੋ ਅਘ ਕੇ 
ਹਿਤ ਤੈਂ-ਮਮ ਪੜਦਾ ਗੁਰ ਢਕਹੁ ਬਿਲੌਦ । ਤੌ ਚੋਰੀ ਕਰਿ ਬਹੁਰ ਨ 
ਕਰਿਹੌਂ-ਬਿਚਰਹਿੰ ਮੇਲੇ ਮਹਿ ਅਘਵੈਦ। ਦਰਬ ਤੀਨ ਕੋ ਲਿਯਤੰਤ੍ਰਸ਼ਨਾ 
ਕਿਯ; ਪੁਨ ਚੌਥੇ ਕੋ ਚੀਰ ਨਿਕੇਢ॥੧੮॥ ਰਹਜੋ ਨ ਪ੍ਰਨ ਪਰ ਲੋਭ ਵਧਜੋ 
ਚਿਤ ਫਾਸ ਉਚਿਤ ਤੋਂ ਕੌ ਪਹਿਚਾਨ । ਤਊ ਤਜਹਿਂ` ਅਬਿ; ਬਹੁਰ ਨ 
ਕਰੀਐਂਇਮਕਹਿ ਛੁਟਵਾਯੋ ਗਨਖਾਨ।ਧਾਰਿ ਨਮੋ ਗਮਨਜੋ ਛੁਟਿ ਤੁਰਨ 

“ਭਾਵ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਖਨ੍ਹਕੇ। “ਭਾਵ ਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ । ₹ਦੌਡ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਚਿਤ (=ਯੋਗ) ਹੈ । 
ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਦੇਡ ਸਜ਼! ਇਉਂ ਇਥੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਓ ! 
ਬਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਮੰਦਰ ਨਾਲ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । (ਅ) (ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ) ਸਮੁੰਦਰ ਤਕ 
ਵਿਚਲੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ । “ਵਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੀਤੀ । ਇਸਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੋੜੀ 
ਚੋਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਇਨਸਾਨੀ ਖਸਲਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 
ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਜੂਆ ਆਦਿ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀ 
ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮੈਸਕਾਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਓਧਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 
ਮੁਲੋਂ' ਤਜਗ ਕਰਨਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ । ਪੜਦੇ ਢੱਕਣ” ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬੀ 
ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਿਰਦ “ਪੜਦੇ ਢੱਕ” ਬੀ ਹੈ ( 
ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ । ਵਰ 



ਹੋਤ ਬਿਲਾਸ ਅਨੇਕ ਬਿਧਾਨ ॥੧੯॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਰਿ ਰਚਹਿਂ ਨ 
ਹ੍ ਸੁੰਦਰ ਛੋਦ ਬਨਾਇੰ। ਰਸ ਸ਼ਿੰਘਰ'; ਰਸ ਬੀਰ” ਕੋ, ਰੌਦ੍ਰਾਂ ਬਰਨ 
ਅਧਿਕਾਇ ॥ ੨੦॥ ਸ੍ੇਯਾ ਛੰਦ ॥ ਸੰਨ ਸੰਨ ਗੁਨੀ ਅਨਿਕ ਗੁਨ ਜਿਨਿ 
ਮਹਿ ਕਦਰ ਸ਼ਨਾਸੀ ਕੌ ਮਨ ਜਾਨਿ੧। ਕਹਹਿੰ ਕਬਿੱਤ ਸੁਜਸੁ ਕੇ ਸੁੰਦਰ, 
ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਸੋਂ ਮਿਲਹੈ ਸੁ ਆਨਿ।ਧਗੀਹੇ ਅਨਿਕ ਚਾਤੁਰਤਾ ਰਿਰ ਚ 
ਹੁਇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਲਖਿ ਗੁਨੀ ਮਹਾਨ । ਧਨ ਗਨ ਬਖਸ਼ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਲੱਛਹੁੰ ਲੇ 
ਕਰਿ ਹਰਖ ਧਰਚਢਿ ਗੁਨਵਾਨ ॥ ੨੧॥ ਕਿਤਿਕ ਰਹੇ ਢਿਗ ਨੌਕਰ ਹੁਇ 
ਕਰ ਦਰਬ ਹਜ਼ਾਰਹੁਂ ਕੋ ਨਿਤ ਲੋਤਿ । ਦਾਰਿਦ ਘਾਮ ਬਿਦਾਰਨ ਹੋਵਾ 
ਬਰਖਤਿ“ਘਨ ਜਜੋਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਕੇਤ।ਆਪ ਰਚਤਿ ਹੈਂ ਛੈਦ ਅਨਿਕ ਗਤਿ 
ਅਪਰਨ ਕੇ ਲਖ ਰੀ= ਸ ਦੇਤਿਈਇਮ ਗੁਨੀਅਨ ਮਹਿੰ ਕੀਰਤਿ ਪਸਰੀ 
ਸਨਿ ਸੁਨਿ ਆਵਤਿ ਹੈਂ ਸੁਖ ਹੇਤੁ ॥੨੨॥ ਕਵੀ ਰਹਿਤਿ ਜੋ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਿ 
ਮਹਿ ਅਰੁ ਦੱਖਣ ਮਹਿ ਉਪਜੇ ਜੋਇ । ਪੱਛਮ ਬਾਸੀ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਿ ਕੇ 
ਗੁਨ ਕੋ ਪਰਖਹਿੰ! ਗੁਨ ਸੁਨਿ ਸੋਇ। ਰੀਝ ਮੌਜ” ਦੀਰਘ ਹੀ ਲਖਿ ਕਰਿ 
ਘਰ ਕੌ ਤੜਾਗ ਆਇ ਸਭਿ ਕੋਇ।ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਇ ਨਿਕਟ ਰਹਿ ਕੌਤਿਕ 
ਕੋ ਨਿਕੇਤ ਗੇ ਦਾਰਿਦ ਖੋਇ॥੨੩॥ਪੀਰ ਕਿਤਿਕ ਸੁਨਿ ਮਹਿੰਮਾ ਆਵਤਿ, 
ਬੈਰਾਗੀ ਸੈਨਯਾਸੀ ਜਾਲ । ਤਪੀ ਦਿਗੈਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਹਿਤ ਜੋਗੀ 
ਆਇ ਜਿ ਸਿੱਧ ਬਿਸਾਲ । ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਪਰਖਹਿੰ ਹਰਖਹਿੰ ਬਚ ਸੁਨਿ; 
ਸੈਸੇ ਕੋ ਉੱਤਰ ਤਤਕਾਲ੯। ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਮਾਤਿ ਗੁਰ ਦੀਰਘ ਸਿੰਧ 
ਮਠਿੰਦ ਸਮੇਰ ਅਚਾਲ॥੨੪॥ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਜਹਿ ਕਹਿੰ ਤੇ ਆਵਤਿ ਮਨ 
ਭਾਵਤਿ ਪਾਵਤਿ ਨਿਜ ਕਾਮ''ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਹੁਇ ਮੈ ਮੇਲਸਕੇਲਨ ਉਤਰਿ 
ਅਨੰਦਪੁਰੇ ਅਭਿਰਾਮ। ਜਬਿ ਜਾਨਹਿੰ-ਬਹੁ ਬ੍ਰਿੰਦ ਭਏ ਨਰ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ 

; "ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇਂ । “ਬੀਰ ਰਸ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹਾਦਰੀ 
ਹੋਵੇ । “ਰੌਦ ਰਸ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕ਼ੋਧ ਆਦਿ ਨਾਲ ਬੀਰਤਾ ਭੈਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇਂ । “(ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 
ਦੀ) ਕਦਰ ਪਛਾਣਨ (ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ) ਮਨ ਵਿਚ ਜਾਣਕੇ । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਦਾਨ 
ਦੇਂਦੇ ਹਨ । ੬ਪਮੈਨ ਹੋਕੇ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਪਰਖੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗੁਣ ਸੁਣ ਕੇ । “ਰੀਬ= 
(ਉਚੇ ਗੁਣ ਵੇਖਕੇ) ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਖਿੜਨ। । ਗੌਜ=ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਰੰਗ ਵਿਚ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ । ਉਸੇ 
ਵੇਲੇ (ਦੇਂਦੇ ਹਨ) । "“ਕਾਮਨਾ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੮੬੦) ਰਿਤੁ ੨। ਅਸੂ ੩੯. 

ਚਾਹਤਿ ਸੁਖ ਧਾਮ-ਤਬਨਿਕਸਹਿ ਬਡਸਭਾ ਲਗਾਵਹਿਂ ਪੁਰਹਿੰਕਾਮਨਾ 

ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ' ॥ ੨੫॥ ਜੋਧਾ ਰਹੈਂ ਬਿਸਾਲ ਭਯੋ ਦਲ, ਰਣ ਪ੍ਰਿਯ ਰਣ 

ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਨਾਇ।ਬਹੁ ਉਤਸਾਹਿ ਹੋਤਿ ਹੈ ਬੀਰਨ ਆਯੁਧ ਬਿੱਦਯਾ ਸਦਾ 

ਕਮਾਇ । ਹਯਨ ਵੰਧਾਵਤਿ ਬਹੁ ਚਪਲਾਵਤਿ ਅਧਿਕ ਪਲਾਇ ਤੁਵੈਗ 

ਚਲਾਇ । ਮਹਾਂਰਾਜ ਗੁਰ ਸਰਬ ਸਮਾਜਹਿ ਦੀਰਘ ਕਰਜੋ ਜਗਤ ਜਸ 
ਗਾਇ॥ ੨੬॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ਿੰਥੇ ਦੁਤਿਯ ਰੁਤੇ “ਬੈਚਕ” ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੰ 
ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ ਤਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੩੮ ॥ 

੩੯, [ਮੀਆਂ ਖ਼ਾਂ ਤੇ ਅਲਫ ਖਾਂ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ] 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਇ । ਭੀਮਚੇਦ 
ਸੋਂ ਰਸ ਭਯੋ ਦੀਨਸਿ ਢੈਸ਼ ਮਿਟਾਂਇ ॥੧॥ ਪਾਧੜੀ &ਦ॥ ਅਵਰੈਗ ਤੁਰਕ- 

ਪਤਿ ਨਹਿਨ ਦੇਸ਼ ਗੰਢ ਗਯੋ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਖਨ ਖਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰਿ ਬਡ ਮੁਹਿੰਮ 
ਸੈਨਾ ਬਿਸਾਲ।ਜੀਹੋਂ ਤਾਨਿ ਸ਼ਾਹਿ ਸੱਯਦ ਬਿਸਾਲ॥੨॥ ਗਦਢਿ ਗੋਲ ਕੁੰਡ” 
ਮਾਵਾਸ ਕੀਨਿ । ਗਣ ਚਮੂੰ ਹਨਤਿ ਨਹਿ ਦਰਬ ਦੀਨਿ” । ਜਹਿੰ ਨਗਰ 
ਹੈਦਰਾਵਾਦ ਆਹਿ। ਤਹਿ ਕਰਤਿ ਬਾਸ ਬਡ ਰਾਜ ਤਾਂਹਿ॥੩॥ਬਿਤ ਗਏ 

ਬਰਖ ਬਹ ਹੋਤਿ ਜੁੱਧ ; ਨਹਿ ਮਿਟਤਿ ਦੁਹੂੰ ਢਿਸ਼ਿ ਅਧਿਕ ਕ੍ਰੱਧ। ਇਸ 
ਦੋਸ਼” ਬਿਖੈ ਸੂਬੇ ਬਿਸਾਲ । ਸਭਿ ਰਾਜੇ ਸਾਜ ਕਰਤੇ ਕਰਾਲ ॥ ੪॥ ਇਕ 

ਮਿਯਾਂਖਾਨ ਉਮਰਾਵ ਤਾਂਹਿ” । ਰਹਿ ਸੈਗ ਬਾਹਿਨੀ ਅਧਿਕ ਜਾਂਹਿ । ਪੁਰਿ 

ਬਸੇ ਜਾਂਹਿ ਜੈਮੁੰ ਮਹਾਨ । ਚਢਿ ਗਯੋ ਤਾਂਹਿ ਦਲ ਸੈਗ ਖਾਨ'॥੫॥ ਇਕ 
'ਅਲਵਖਾਨ ਤਿਹ ਸੈਗ ਬੀਗਪਸ਼ਚਾਤ ਚਲਹਿ ਜਿਹ ਸੁਭਟ ਭੀਰ੧ਤਿਹ 
ਸਾਥ ਹੁਕਮ ਮਿਯਾਂ ਖਾਂ ਬਖਾਨਿ । “ਤਮ ਜਾਹਿ ਅਬੋ ਥੈ ਸੈਲਨਿ_ਸਥਾਨ॥੬॥ 

ਨ੍ਰਿਪ ਜੋ ਕਟੋਚੀਆਂ ਅਰੁ ਗੁਲੋਰ । ਜਸਵਾਲ ਆਦਿ. ਜੇਤਿਕ ਬਡੇਰ । 

ਸਭਿਹੂੰਨਿ ਪਾਸ ਲਿਹੁ ਦਰਬ ਜਾਇ।ਬਡ ਸੈਗ ਬਾਹਿਨੀ ਤਿਨਦਬਾਇ”” 

॥੭॥ ਸੁਨਿ ਅਲਵਖਾਨ ਹਰਖਜੋ ਸੁ ਜ਼ੋਰ । ਲੈ ਚਮੂੰ ਚਲਯੋ ਤਿਨ ਸੈਲ 

੧ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਉ ਦੇਣੇ ਲਈ । “ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ । “ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਲੇ ਦਾ-ਗੋਲ ਕੌਡਾ / 

_9(ਨੌਰੈਗੇ ਦੀ) ਬਹੁਤੀ ਸੈਨਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, (ਨੌਰੰਗੇ ਨੂੰ) ਧਨ ਨਹੀਂ' ਸੀ ਦਿੰਦਾ । “ਭਾਵ ਤਾਨੇ ਸ਼ਾਹ 
-ਦਾ । $ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ । ?ਬਚਿੱਤ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ “ਮੀਆਂ ਖਾਂਨ ਜੈਮੂ ਕਹਿ 

_ ਆਯੋ” । ੯ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ (ਲੈਕੇ) ਤਿੱਥੇ ਭਾਵ ਜੌਮੂ ਵਲ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ । (ਅ) ਨਾਲ ਦਲ 
ਲੈਕੇ ਖਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। "ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ । "ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ । "ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ।_____ (੪੮੬੧) ___ ਰਿਤੁ ੨। ਅੰਸੂ੩੯, 
ਓਰ । ਪਠਿ ਪ੍ਰਥਮ ਦੂਤ ਸੁਧ ਹਿਤ ਉਤਾਲ । ਜਹਿੰ ਹੁਤੋ ਕਟੋਚੀ ਨ੍ਿਪ 

ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ ੮ ॥ ਦਿਹੁ ਦੰਡ ਦਰਬ', ਮਿਲਿ ਅੱਗੂ ਆਇ । ਸਵਧਾਨ ਹੋਹੁ 
ਨਤ ਰਣ ਮਚਾਇ”। ਸੁਨਿ ਕੈ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਨਹਿ ਭਾ ਸੁਚੇਤ”। ਚੱਢ ਆਇ 
ਦਰਗ ਤੇ ਮਿਲਿਨਿ ਹੇਤੁ॥੯॥ਜਬਿ ਬਰਜੋ ਦੂਣ' ਮੰਹੇ ਅਲਫਵਖਾਨ।ਬਡ 

ਕਰੇ ਸ਼ੋਰ ਥਲ ਪਤਿ ਗੁਮਾਨ” । ਤਬਿ ਮਿਲਯੋ ਜਾਇ ਗਿਰਪਤਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ। 

ਕਛ ਦਈ ਭੇਟ ਬਿਨਤੀ ਸੁ ਨਾਲ ॥੧੦॥ ਕਰਿ ਰਾਜਨੀਤ ਕੌ ਢੇਰ ਘੇਰ। 

ਕਹਿ ਅਲਵਖਾਨ ਸੋਂ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਫੇਰ । “ਸਭਿ ਗਿਰਨ ਰਾਜ ਬਾਈਸ ਧਾਰ। 
ਕਹਿਲੂਰ ਪਤੀ ਸਭਿ ਮਹਿ ਉਦਾਰ ॥ ੧੧ ॥ ਲਿਹੁ ਪ੍ੁਥਮ ਤਿਸੀ ਤੇ ਪੁੰਜ 
ਦਰਬ । ਪੁਨ ਦੇਹਿ ਆਪ ਹੀ ਔਰ ਸਰਬ । ਜਬਿ ਲਗਿ ਨ ਦੇਇਗੋ ਭੀਮ- 
ਚੋਦ । ਟਰ ਜਾਹਿ ਸਕਲ; ਧਨ ਦੈ! ਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ॥੧੨॥ ਕਹਿਲੂਰ ਪਤੀ ਰਣ 
ਕਰਹਿ ਜੋਇ। ਹਮ ਅਪਰ ਨ੍ਿਪਤਿ ਤੁਹਿ ਸੈਗ ਹੋਇ” । ਤਿਹ ਜੀਤ ਜੁੱਧ 
ਮਹਿ ਕਰਹਿ ਜ਼ੋਰ । ਧਨ ਲੋਹੇ ਅਧਿਕ ਲਖਿ ਦੋਸ਼ਿ ਵੇਰ= ॥। ੧੩॥ ਮਮ 

ਕਹਯੋ ਮਾਨਿ ਇਮ ਲੋਹ ਦਰਬ । ਗਿਰਪਤੀ ਮਿਲਹਿ ਦੇ ਵੰਡ ਸਰਬ । 
ਸੁਨਿਕੈ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਤੇਂ ਅਲਵਖਾਨ।ਮਾਨੋ ਸੁ ਏੈਨਹਿਤ ਅਪਨਿਜਾਨਿ॥੧੪॥ 
ਧਨ ਭੀਮਚੈਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਲੋਉ'। ਜੇ ਕਰੈ ਜੋਗ ਲਰਿ ਮਾਰਿ ਦੇਉ । ਮਮ 
ਸੈਨ ਮੈਗ ਅਰੁ ਨ੍ਰਿਪ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਅਰੁ ਮਿਲਹਿ ਔਰ; ਦੈ ਦਲ ਬਿਸਾਲ”” 
॥੧੫॥ਸਭਿ ਕੋ ਦਬਾਇ ਦੈ ਜ਼ੋਰ ਘੋਰ''। ਧਨ ਲੋਉ' ਅਧਿਕ ਕਰ ਗਿਰਨ 
ਸ਼ੋਰ।ਤਬਿਅਲਵਖਾਨਕੌ ਲੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ।ਬਿਚ ਬਰਜੋ ਆਇ ਸੈਲਨ ਬਿਸਾਠ 
॥ ੧੬॥ ਨਾਦੌਣ ਆਇ ਕਰਿ ਸਿਵਰ ਕੀਨਿ । ਸਵਧਾਨ ਹੋਇ ਰਣ ਸਾਜ 
ਲੀਨਿ । ਪਕਿ ਦਯੋ ਦੂਤ ਢਿਗ ਭੀਮਚੇਦ। “ਦੈ ਦਰਬ ਆਨਿ ਮਿਲਿ ਹਾਬ 
ਬੈਦਿ ॥੧੭॥ ਨਤੁ ਦੇਸ਼ ਤੋਰ” ਮੈਂ ਪਾਉ' ਰੌਰ। ਸਭਿ ਲੂਟ ਲੇਹੁ ਫਿਰ ਠੌਰ 
'ਖ਼ਿਰਾਜ (ਯਾ ਰੈਡ) ਦਾ ਧਨ । “ਮਚਾਵਾਂਗੇ । ₹ਜੈਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ । ਬਮਿਲਨ 

ਵਾਸਤੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਚੜਕੇ ਆਇਆ (ਕਟੋਚੀਆ) । “ਇਥੇ ਦੁਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਗਿਰਦ 

ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਇਲਨੇਕਾ ਹੈ । $ਬਲਪਤਿ ਤੋਂ ਭਾਵ ਔਰੈਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਜੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਮਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਅ) ਪਾਠਾਂਤ੍ਰ ਬਲਪਤਿ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ: ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੋਣ _ 

ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਗੁਮਾਨ ਕਰਕੇ।(ਏ) ਸ਼ੁਧ ਪਾਠ “ਦਲਪਤਿ” ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਲਿਖਾਰੀ.ਦੀ 

ਕਲਮ-ਉਕਾਈ ਹੈ । “ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ (ਮਦਦਗੀਰ) ਹੋਵਾਂਗੇ । “ਮਥੀਨ । ੯ਫੇਰ__ 

ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਣਕੇ ਬੜਾ ਧਨ ਲਵਾਂਗੇ । '“ਤੇ ਹੋਰ ਭੀ ਮਿਲਣਗੇ ( ਸਾਡੇ ) ਦੋ ਬੜੇ ਦਲਾਂ ਨਾਲ । 

੧੧ਬ੍ਹੁਤਾ । “ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ਵਿਚ! _ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੪੮੬੨) ਰਿਤੁ ੨ । ਅੰਸੂ ੩੯. 

ਠੌਰਾ । ਜਬਿ ਗਯੋ ਦੂਤ ਸਗਰੀ ਸੁਨਾਇ।ਮਿਲਿਗੋ ਕ੍ਰਿਪਾਲ" ਨਿਜ ਹਿਤ 
_ਬਨਾਇ?॥ ੧੮ ॥ ਸਨਿ ਭੀਮਚੈਦ ਕਰਿ ਕ੍ਰੋਧ ਭੂਰ । ਲੀਨੋ ਸਕੇਲ ਹਿਤ 
ਸਮਰ ਸੁਰ। ਗਿਰਪਤੀ ਅਪਰ ਹਿਤਵੈਤ ਜੋਇਸਭਿਹਿਨਿ ਹਕਾਰਿ ਨਿਜ 
ਨਿਕਟ ਸੋਇ ॥ ੧੯॥ ਗਰਜਜੋ ਬਿਲੌਦ ਤਬਿ ਭੀਮਚੈਦ । “ਨਹਿ ਦੇਉ” 
ਪ੍ਰਥਮ ਧਨ ਖ਼ਾਨ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਲੀਨਸਿ ਹਕਾਰ ਨਿਜ ਢਿਗ ਵਜ਼ੀਰ । ਤਬਿ 
ਕਰਜੋ ਮੰਤੁ “ਕਿਮ ਹੋਇ ਧੀਰ ॥੨੦ ॥ ਹਮ ਕਰਹਿੰ ਜੁੱਧ ਤੌ ਨੀਕ ਬਾਤ । 
ਨਹਿ ਦੇਉ ਖਾਨ ਕੌ ਦਰਬ ਥਾਤ”?। ਸਠਿ ਕਹਿ ਵਜ਼ੀਰ “ਮਮ ਕਹਿਨ 

ਮਾਨ।ਜੇ ਚਹੋ ਤਿਨਹੁੰ ਸੋਂ ਲਰਨਿ ਬਾਨ॥੨੧॥ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਹਾਦਰੀ ਜਿਨਹੁਂ 

ਮਾਂਗਿਤਿਨ ਕੇ ਮਨਿੰਦ ਕੋ ਬੀਰ ਨਾਂਗਿਤੁਝ ਪਰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੈਂ ਸਰਬ ਕਾਂਤਿ। 
ਗਹੁ ਸ਼ਰਨ, ਸਹਾਇਕ ਲੋਹੁ ਜਾਤਿ" ॥ ੨੨॥ ਪੁਨ ਪਾਇੰ ਬਿਜੈ ਨਿਸ਼ਚੇ 
ਸੁਜਾਨ । ਪੁਭੁ ਚਲਹਿ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ”ਸੁਨਿ ਭੀਮਚੋਦ ਆਨੰਦ 
ਪਾਇ। ਲਿਖਿ ਬਿਨੈ ਦੀਨਿ ਮੰਤ੍ਰੀ ਪਠਾਇ॥੨੩॥ ਤਤਕਾਲ ਅਨੰਦ ਪੁਰਿ 
ਧਾਇ ਆਇ। ਪ੍ਰਭੁ ਬਿਰੇ ਸਭਾ ਤਹਿ ਮਿਲਯੋ ਜਾਇ । ਕਰ ਬੈਦਿ ਬੈਦਨਾ 
ਢ਼ਰਨ ਕੀਨਿ । ਦਿਸ਼ ਭੀਮਚੈਦ ਤੇ ਭਾਖਿ ਦੀਨਿ ॥ ੨੪॥ ਮੁਖ ਮੱਦ ਮੰਦ 
ਮੁਸਕਾੜਿ ਧੀਰ । ਪੁਭੁ ਕਹੇ ਵਾਕ ਜਿਨ ਧੁਨਿ ਗੈਭੀਰ।“ਕਹਿਲੂਰ ਪਤੀ 
ਕਹੁ ਕੁਸ਼ਲ ਗਾਤ $ ਆਗਮਨ ਭਯੋ ਕਿਮ $ ਭਨੋ ਬਾਤ” ॥ ੨੫॥ ਸੁਠਿ 
ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬੋਲਯੋ ਵਜ਼ੀਰ“ਉਤਪਾਤ ਉਠਜੋ ਇਕ ਆਨਿ ਤੀਰ। ਮਿਲਿਕੈ 

ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕੈ ਸੈਗ ਖਾਨ“ । ਦਲ ਕੋ ਸਕੇਲ ਕਰਿ ਬਲ ਮਹਾਨ ॥ ੨੬ ॥ 
_ਕਹਿਲਰਪਤੀ ਢਿਗ ਨਰ ਪਠਾਇ।-ਧਨ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਅਬਿਰਨ ਮਚਾਇ। 

ਸਨਿ ਰਿਸਯੋ” ਅਨੀਤ ਲਖਿ ਕੈ ਮਹਾਨ । ਭਟ ਗਨ ਸਕੇਲਿ ਕਹਿ ਜੈਗ 
ਠਾਨਿ॥੨੭॥ਲਖਿਕੈ ਅਲੈਬ ਤਮਕੋ ਬਿਸਾਲ।-ਬਡੁ ਓਟ ਮੋਰ ਸਮ ਸਰਬ- 
ਕਾਲ”%-1 ਕਰਿ ਅੱਗ ਆਪ ਕੋ ਲਰਨਿ ਚਾਹਿ। ਤੁਮਰੇ ਭਰੋਸ ਮਨ 

ਕਿਸੈ ਲਨ (ਅਲੀ ਲੀਜੈ ਸਕ ਕਈ ਜੁਗਨੀ । ਲ ਦੀ ਬੈਲੀ । 

ਓਜ਼ਾਕੈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ, ਮੰਰੋ । (ਅ) ਸਹਾਇਕ ਬਠਾਕੇ ਲੈ ਜਾਓ (ਜੋਗ ਵਿਚ) । “ਕ੍ਰਿਪਾਲ 

ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ । $ਨਹੀਂ' ਤਾਂ । ( ਭੀਮ ਦੰਦ) ਰਿਸਯਾ ਹੈ । “ਸਰਬ ਆ 

_ ਪਿਤਾ) ਤੁਲ ਸੋਰੀ ਚੋ ਹੈ । 
#ਪ੍ਰੋਤੁ ਪਾਠ “ਮੇਰੁ ਸਮ ਸਰਬ ਕਾਲਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕਲਮ ਉਕਾਈ ਹੋਈ 

ਜਾਪਦੀ ਹੈ । ਅਰਥ:-ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੂ ਸਮਾਨ ਓਟ (ਸਮਝਦਾ ਹੈ) । ਰ੍ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੮੬੩ ) __ਰਿਤੁ ੨ । ਅੰਸੂ ੩੯. ਰੀ 
ਕਰਿ ਉਮਾਹਿ ॥ ੨੮ ॥ ਬਿੱਸ੍ਹਾਸ ਬਿਜੈ ਕੀ ਧਰਤਿ ਚੀਤ । ਤੁਮਰੇਸੁਓਜ', 
ਨ੍ਰਿਪ ਸ਼ਰਨ ਨੀਤ।-ਮੁਝ ਦੇਹ ਸੁਜਸ ਅਪਨੇ ਪਛਾਨ।ਰਿਪ ਵਰਗ ਹਨਹਾ 
ਗਹਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਾਨ ॥੨੯॥ ਇਕ ਤੁਰਕ ਸੈਨ ਦੁਤੀਏ ਗਿਰੇਸ਼ਮਿਲਿ ਗਏ 
ਆਪ ਮਹਿ ਦਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । ਮ੍ਰਿਗ ਕੇ ਮਨਿੰਦ ਰਿਪੁ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜੋਯ । ਤੁਮਹੋ 
ਮ੍ਰਿਗਿੰਦ੍ਰਾਂ ਦੇਖਤਿ ਪਲੇਇ”॥੩੦॥ ਗਨ ਸੈਲਪਤੀ ਮਮ ਸਗ ਔਰ। ਬਲ 
ਕਰੋਂ ਜਾਇ ਮੈਂ ਜੈਗ ਟੌਰ । ਪਾਵਕ ਸਮਾਨ ਗੁਰ ਪੌਨ ਪਾਇ । ਤਤ 
ਜਾਲ ਅੰਰ ਜਾਲ ਜਾਇ" ॥ ੩੧ ॥ ਤੁਮਰੀ ਸਹਾਇ ਬਲ ਠਨਹਿ ਬਿਸਾਲ। 
ਹਤਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਮੁਖ ਰਿਪੁ ਪਰਹਿੰ ਚਾਲ੧ਬਡ ਪ੍ਰਾਤਿ ਹੋਤਿ ਹੀ ਸਭਿ ਬਣੋਰ 
ਚਢਿ ਕਰਿ ਪਯਾਨ ਦਿਖਰਾਇ ਜੋਰ-”॥ ੩੨॥ ਕਰਨਾ ਨਿਧਾਨ ਸੁਠਿ ਬਿਨਤਿ ਕਾਨ । ਨਿਜ ਸ਼ਰਨ ਪਰਜੋ ਗਿਰਪਤਿ ਪਛਾਨਿ। ਹਿਤ ਬਿਜੈ ਦੋਨਿ ਕੈ ਚਹੜਿ ਜਾਨ? । ਪੁਨ ਅਪਰ ਹੇਤੁ ਕਰਿਬੇ ਪਯਾਨ ॥ ੩੩ ॥-ਹਮ ਮੈਗ ਸੈਧਿ ਨ੍ਰਿਪ ਭੀਮਚੈਦ । ਜਗ ਬਿਖੈ ਬਿਦਤ ਜਹਿਂ ਕਹਿੰ ਬਿਲੈਦ । ਇਹ 
ਹਾਂਰ ਜਾਇ ਨੀਕੀ ਨ ਸੋਇ। ਹਮ ਦਿਸ਼ਾ ਅਰੋਪਹਿ ਦੋਸ਼ ਕੋਇ॥ ੩੪ ॥ 
ਜੈ ਪਾਇ; ਜਾਇ ਯਾਂਤੇ ਸਹਾਇ'-। ਗੁਰ ਚਢਠਿ ਹੇਤੁ ਕੀਨੋ ਉਪਾਇ । 
ਚਿਤ ਬਿਖੈ ਚੋਂਪ ਚੌਗੁਣ ਅਦੋਤ । ਹਿਤ ਲਰਨ ਰਿਦੇ ਨਿਤ ਚਾਹਿ ਹੋਤਿ 
। ੨੫ ॥-ਜੋ ਨਿਕਟ ਸੈਲਪਤਿ ਸਕਲ ਜਾਇ । ਰਣ ਹੇਤ ਹੋਤਿ ਇਕ ਥਾਇੰ“ ਧਾਇ। ਹਮ ਬਿਦਤ ਬੀਰ ਲ੪ ਜੈਗ ਧੀਰ। ਕਿਮ'“ਥਿਗੰਹਿ ਧਾਮ ਜਿਮ ਹੋਤਿ ਭੀਰੁ"-॥ ੩੬॥ ਇੱਤਯਾਦਿ ਬਾਤ ਚਿਤ ਮੈਂ' ਬਿਚਾਰਿ। ਪਿਖਿ ਢਿਸ਼ਿ ਵਜ਼ੀਰ ਧੀਰਜ ਉਚਾਰ । “ਕਹੁ ਭੀਮਚੈਦ ਕੇ ਸੈਗ ਜਾਇ। ਹਮ ਹੋ 
ਡਯਾਰ ਪਾਤੋ_ਸਿਧਾਇੰ ॥ ੩੭ ॥ ਨਹਿ ਕਰਹੁ ਚਿੰਤ, ਲਿਹ ਰਿਪੁਨਿ ਜੀਤ । ਨਹਿਂ ਦੇਨਿ ਦਰਬ ਕੌ ਧਰਹ ਚੀਤ"। ਅਬਿ ਇਸੇ ਦੋਹ ਪੁਨ ਔਰ ਆਇ । ਸਭਿ ਲੋਹਿਂ ਦੰਡ ਤੁਝ ਤੇ ਬਨਾਇ॥੩੮॥ਸ਼ੱਤਨਿ ਖੈਗ ਧਨ ਭੂਮ ਹੱਤ। ਛੱਤ੍ਰੀਨ ਕਾਮ ਲਰਿ ਜੈਗ ਖ਼ੇਤ"'ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰਾਨ ਜੋਨਿ ਗੀਦੀ ਡਰੇਤਿ। 
“ਤੁਹਾਡੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਖਦਾ ਹੈ । “ਸੁੱਤਆੰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ । ਆਪ ਸ਼ੇਰ ਹੇ । <(ਓਹ) ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨੱਸ ਜਾਣਗੇ । “ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਂ'ਸੜ ਜਾਣਗੇ । ੬ਭਾਵ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। “ਜਾਣਾ । “ਜਿੱਤ ਪਾ ਲਵੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਈਏ । ੯ਭਾਵ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ । ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੀਰ ਤੇ ਧੀਰ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ" (ਅ) ਅਸੀਂ ਬੀਰ ਹਾਂ ਕਿਵੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ" “੧ਕਾਇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਘਰ ਕਿਵੇ ਠਹਿਰੀਏਟ ਧਨ ਦੇਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਨਾ ਧਰੋ। “੩ਜੈਗ ਖੇਤ ਵਿਚ ਲੜਨਾ ਧਨ ਤੇ ਕੂਮੀ ਵਾਸਤੇ ਛੱਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ । ਰ੍ 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੮੬੪ ) ਰਿਤੁ ੨ । ਅੱਸੂ ੪੦. 

ਉਪਹਾਸ ਇਹਾਂ ਅਪਵਾਦਵੈਤਿ" ॥ ੩੯ ॥ ਪਰਲੋਕ ਵਿਥੈ ਗਤਿ ਨਹਿਨ 

ਆਛ। ਯਾਂ ਤੇ ਸੁਜਾਨ ਸੈਗਾਮ ਬਾਛਿਮਸੁਨਿਕੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਨੰਦ ਪਾਇਕਰ 

ਬੈਦਿ ਖੈਦਨਾ ਕੀਨਿ ਪਾਇ ॥੪੦॥ ਧਰਿ ਅਧਿਕ ਸ਼ੀਘੂਤਾ ਗਯੋ ਧਾਇ । 

ਨਿਪ ਭੀਮਚੈਦ ਕੋ ਸਭਿ ਸੁਨਾਇ/ਗੁਰ ਕਹਯੋ ਵਾਕ-ਰਣ ਜੀਤ ਤੋਹਿ' । 

ਨਹਿੰ ਮਿਟਹ ਸੁਜਸੁ ਸਭਿ ਮਾਂਹਿ ਹੋਹਿ-॥੪੧॥ਉਠਿ ਕੈ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਅਸਵਾਰ 

ਘ੫। ਪਹੁੱਚਾਹਿੰ” ਪਰਭੂ ਗਨ ਸ਼ੱਤ ਖਾਪ।ਸੁਨਿ ਭੀਮਚਦ ਕਿਯ ਹਰਖ 

ਭੂਰ । ਲੀਨੋ ਬਟੋਰ ਦਲ ਮਹਿਦ ਸੁਰੇ ॥ ੪੨॥ ਦੁੰਦਭਿ ਬਜਾਇ ਤਜਯਾਰੀ 

ਸੁ ਕੀਨਿ । ਚਢਿ ਚਲਜੋ ਸਹਾਇਕ ਸੈਗ ਲੀਨਿ।ਅਬਿ ਸੁਨੋ ਨਾਮ ਤਿਨਕੇ 

ਭਨੰਤਿ । ਜੇ ਚਲਹਿ ਸਾਬ ਭਟ ਓਜਵੈਤਿ”॥ ੪੩॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਰਾਮ ਸਿੰਘ 

ਜਸਵਾਰੀਆ ਲੈ ਠਿਜ ਮੈਗ ਸਿਪਾਹਿਪ੍ਰਿਥੀਚੇਦ ਡਢਵਾਰੀਆ ਜਿਹ ਚਿਤ 

ਜੋਗ ਉਮਾਹਿ ॥ ੪੪ ॥ ਅਪਰ ਚਵਜੋ ਜਸਰੋਟੀਆ ਨਾਮ ਕਹੈਂ ਸੁਖਦੇਵ । 

ਭੀਮਯੈਦ ਕੇ ਹਿਤ ਕਰਨ ਚਲੋ ਜੈਗ ਲਖਿ ਭੇਵ ॥੪੫॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਪ੍ਤਾਪ ਸੁਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਦੁਤਿਯ ਰੁਤੇ “ਭੀਮਚੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਏਕ ਊਨ ਰਤ 

ਅੰਸੁ । ੩੯ ॥ ੪੦, [ਨਾਦੌਣ ਦਾ ਜੋਗ ਆਰੰਭ | । ਵਰ 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਭਏ ਸ਼ਗਨ ਸਭਿ ਜੀਤ ਕੇ ਭੀਮਚੈਦ ਆਨੰਦ । ਗੁਲਕਾਂ ਔਰ 

ਬਰੂਦ ਬਹੁ ਦੇ ਕਰਿ ਬੀਰਨਿ ਬ੍ਰੰਦ॥੧॥ ਰਸਾਵਲਫੰਦ। ਚਢਯੋ ਦੈ ਨਗਾਰਾਂ' । 

ਅਗਾਉ ਪਧਾਰਾਂ । ਚਲੋ ਬੀਰ ਮਾਨੀ। ਧਰੇ ਸ਼ਸਤ੍੍ ਪਾਨੀ“॥ ੨॥ ਤੁਵੈਰੀਂ 
ਮੈਭਾਰੀਂ , ਭਨੈ' ਮਾਰ ਮਾਰੀ । ਨਦੌਠੈ ਪਹੂੰਚੇ। ਚਿਪੂ ਬਾਨ ਉਚੇ ॥ ੩॥ 
ਕਰੜੋ ਘੇਰਿ ਬਾਰਾਂ।ਬਡੋ ਕਾਠ ਡਾਰ।ਦਿਢੇ ਦੁਰਗ ਜੈਸੇਂ।ਬਰੇ ਬੀਚ ਤੈਸੇ 

॥੪॥ ਸਤੈ ਚਾਂਪ ਸੈਗਾ । ਕਸੀ ਹੈ' ਤੁਵੈਗਾ-ਕਰੈਂ ਗੇ ਲਰਾਈ-। ਸੁ ਤਯਾਰੀ 

ਬਨਾਈ ॥੫॥-ਢੁਕੈ ਨੇਰ ਜੋਈ”” । ਹਤੈ' ਛੋਰਿ ਸੋਈ''-।ਬਜਾਵੈਂ ਨਗਾਰੇ। 

ਕਰਜੋ ਬਾਰ ਟਾਰੇ'” ॥੬॥ਗਯੋ ਭੀਮ ਚੈਦੈਪਿਖਨੋ ਬ੍ਰਿੰਦਬ੍ਰਿੰ ਦੇ"।-ਥਿਰਜ 

੧ਭਾਵ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਹਾਸੀ ਯੋਗ ਤੇ ਨਿੰਦਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ . 

ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ । “ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ । “ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ । “ਬਲ 

ਵਾਲੇ । “ਨਗਾਰੇ ਤੇ (ਚੋਬ) ਦੇਕੇ । 5ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ । “ਘੇਰ ਕੇ ਵਾੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ( ਸ਼ੱਤ ਨੇ )। 

ਦਭਾਵ ਕਾਠ ਨਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਰਗਾ ਵਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ੯ਉਸ ਵਿਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਸਨ । 

੧੦(ਜ ਕੋਈ ਵਾੜੇ ਦੇ) ਨੇੜੇ ਢੱਕੇਗਾ । ""ਭਾਵ ਬੈਦੂਕਾਂ ਛੱਡਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ । _'ਵਾੜੇ ਦਾ 

ਬਹਾਨਾ (ਉਹਲਾ) ਬਣਾਕੇ । "ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ । ਸਪ:-ਬੈਦ ਬੈਦੇ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ___( ੪੮੬੫) ਰਿਤੁ ੨ । ਅੰਸੂ ੪੦, 
ਥਾਨ ਉਚੇ' । ਖਰੇ ਕਾਠ ਮੂਚੇ'॥੭॥ਕਰੀ ਓਟ ਮੋਟੀ।ਲਗੈ ਨਾਂਹਿ ਚੋਟੀ-4 
ਤਉ ਹੋਇ ਆਗੇ । ਪਲੀਤੇ ਸੁ ਦਾਗੇ ॥੮ ॥ ਛੁਟੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗੋਰੀ । ਗਈ 
ਬਾਰਓਰੀ”। ਲਗੈ ਕਾਠ ਮਾਂਹੀ । ਮਰੈ ਸ਼ੱਤ ਨਾਂਹੀ ॥ ੯ ॥ ਕਿਿਪਾਲੀ” 
ਕਫੋਚੀ । ਤੁਵੈਗਾਨਿ ਮੋਚੀ4ਡੁਟੇ ਤੀਰ ਗੋਰੀ। ਸੁ ਅੰਗਾਨਿ ਫੋਰੀ॥੧੦॥ 
ਰਣੀ ਚੈਗ ਹੋਵਾ। ਦਹੂੰ ਓਰ ਜੋਵਾ।ਭਨਜੋ ਭੀਮਚੇਦੈ:-“ਮਿਲਜੋ ਬੀਰ ਬ੍ਰਿੰਦ= 
॥੧੧॥ ਕਰੋ ਹੇਲ ਧਾਖ । ਚਢੋ ਊਚ ਥਾਯੇ । ਲਿਜੈ ਮਾਰ ਬਾਰਾ । ਹਥਜਾਰੇ 
ਸੈਭਾਰਾ ॥੧੨ ॥ ਪਿਖੋ ਠਾਂਢ ਕੈਸੇ” । ਹਤੋ ਕਯੋਂ ਨ ਐਸੇ $? ਸਨਜੋਂ ਬ੍ਰਿੰਦ 
ਬੀਰੈ । ਤੁਵੈਗਾਨਿ ਤੀਰੈ॥ ੧੩॥ ਪ੍ਰਹਾਰੇ ਸਮੂਹੇ। ਦਈ ਦੀਹ ਹੂਹੈ" । ਚਲੋਂ 
ਬਾਰ ਨੌਰੇ । ਚਹੁੰ ਓਰ ਘੇਰੇ ॥੧੪॥ ਕੜਾ ਕਾੜ ਗੋਰੀ । ਛੁਟੀ ਦੌਨ ਓਰੀ । 
ਬਿਲੋਕੈ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ।-ਭਦੇ ਆਲ ਬਾਠੀ੯ ॥੧੫॥ ਢੁਕੇ ਆਇ ਨੌਰੇ-। ਕਹੋ 
ਤਾਂਹਿ ਬੇਰੇ । “ਕਹਾਂ ਬੀਰ ਦੇਖੋ ?। ਸਮੀਪੀ ਬਿਸ਼ੇਖੋ॥੧੬॥ ਤਜੋ ਕਯੋਂ ਨ 
ਗੌਰੀ । ਰਿਪੂ ਅੰਗ ਫੋਰੀ । ਕ੍੍ਪਾਨੈ ਚ਼ਲਾਵੋ । ਪ੍ਰਹਾਰੋ ਹਟਾਵ” ॥ ੧੭ ॥ 
ਪਿਖਜੋ ਹੇਲ ਮੇਲਾ । ਚਹੈਂ ਰੇਲ ਪੇਲਾ' । ਤਜੈਂ ਬਾਰ ਆਏ” । ਤੁਵੈਗੇਂ 
ਚਲਾਏ॥੧੮॥ ਦੜਾ ਦਾੜ ਗੇਰੇ। ਹਤੇ ਤੁੰਡ ਵੇਰੇ'। ਨਹੀਂ ਜਾਤਿ ਆਗੇ” 
ਵਡੇ ਘਾਵ ਲਾਗੇ॥ ੧੯॥ ਤਨ ਫੋਰਿ ਫੋਰੇ । ਹਟੇ ਸੋ ਪਿਛੋਰੇ । ਘਨ ਘਾਵ 
ਘਾਲੋ"।ਹਤੇ ਭੂਮ ਡਾਲੋ"$॥੨੦॥ ਸ੍ਰੈਯਾ॥ਕਹੂਲਰਪਤੀ ਅਵਿਲੋਕਤਿ ਹੈ:- 
ਬਸ ਨਾਂਹਿ ਚਲੈ ਕਛੁ ਬੀਰਨਿ ਕੌ । ਗਿਰ ਉਪਰ ਬੈਬ ਬਜਾਵਤਿ ਹੈ, 
ਲਹਿ ਓਟ ਪਰਹਾਰਤਿਤੀਰਨ ਕੌ'।ਗੁਲਕਾਂ ਬਰਖਾਵਤਿ ਘਾਵਤਿਹੈਂ;ਨਹਿਂ 
ਪਾਵਤਿ ਦਾਵ ਅਭੀਰਨ ਕੌ'। ਨਿਜ ਦੌਤਨ ਪੰਕਤਿ ਪੀਸਤਿ ਹੈਂ; ਨਹਿ 

-== 

੧ਵੋਰੀ ਖੜਾ ਹੈ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ । “ਬਹੁਤ । ਤ(ਕਾਠ ਦੀ) ਵਾੜ ਵੱਲ । '( ਉਪਰੋਂ) ਕਿਪਾਲ ਨੇ । 
ਪਛੇਂਡੀਆਂ । $ਮਿਲੋ ?ੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰਮਿਓ' । “ਖੜੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ । “ਭਾਰੀ ਹੱਲਾ । ੯ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 
(ਭੀਮ ਚੈਂਦ ਦੇ ਸੂਰਮੇ)। “%(ਵੈਰੀ ਨੇ) ਹਮਲਾ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਡਿੱਠਾ । "ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੈਦੇ ਹਨ । ""(ਵੈਰੀ) ਵਾੜਾ ਛੱਡਕੇ (ਬਾਹਰ) ਆਏ । "੧ਮਾਰਕੇ ਮੂੰਹ ਵੇਰ ਦਿੱਤੇ । “(ਭੀਮ 
ਚੈਂਦ ਦੇ ਸੁਰਮੇ) ਐਂਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ (ਹੁਣ) । “ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਖਮ ਖਾਧੇ । “$ਮਰੇ ( ਸੋ ) ਧਰਤੀ ਤੇ 
ਡਿੱਰੀ । "(ਵੈਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ । "ਵਾੜ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । "੯(ਸੇਰੇ) 
ਸੂਰਮੇ ( ਵੈਰੀ ਦੇ ਮਾਰਨੇ ਦਾ) ਦਾਉ ਨਹੀਂ_ ਪਾ ਸਕਦੇ । [ਅਭੀਰ=ਜੇ ਕਾਇਰ ਨਾਂ ਹੋਵੇਂ, 
ਸੁਰਮਾਂ]। ਸਂਘ:-ਮੋਰੀ __ 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ। _____(੪੮੬੬/' ਰਿਤੁ ੨ । ਅਸੂ ੪੦. _ 
ਦੀਸਤਿ ਢੂਕਤਿ ਤੀਰਨ ਕੌ-॥੨੧॥ ਬੀਰ ਹਟੇ,ਪਿਖਿ ਭੀਮ ਸਸੀ' ਹਿਤ 
ਮੋਰਨ ਕੇ ਕਹਿਕੈ ਲਲਕਾਰੇ। “ਹੇਲਕੈ ਮੇਲਹੁ ਪੇਲਹੁ ਸ਼ੱਤ੍ਨਿ ਬੇਲਹ; 
ਅੱਗ ਚਲਹੁ ਪਗ ਧਾਰੇ” ਘਰਹੁ ਬਾਰ ਬਡੇ ਬਰਿਆਰਹਿ” 9 ਪ੍ਰਹ ਬੀਰਨ 
ਕੌ ਅਗਵਾਰੇ? । ਫੇਰ ਹਟੇ ਸਨਿਕੈ ਭਟ ਜੇ ਬਡ ਬਾਹ ਝਬਟਾਪਟ ਜੂਬਤਿ 
ਡਾਰੇ॥੨੨॥ ਆਵਤਿ ਹੇਲ ਬਿਲੋਕਿ ਕੈ ਰੋਕਨ” ਬੀਰ ਕਟੋਚੀਆਂ ਮਾਰ 
ਮਚਾਈ।ਉਪਰ ਤੇ ਗੁਲਕਾਂ ਬਰਖਾਵਤਿ ਤੋਮਰ ਤੀਰ ਅਨੀ ਦਿਖਰਾਈ"। 
ਪ੍ਰਤਿ ਵੇਰ ਦਿਯੋ ਤਬਿ ਹੇਲ,ਸਮੀਪ ਨ ਹੋਨਿ ਦਏ ਸਮੁਦਾਈ। ਘਾਇਲ 
ਹਰੈ ਗਿਰ ਭੂਮ ਪਰੇ ਭਟ ਬ੍ਰਿੰਦਮਰੇ ਬਡ ਕੀਨਿ ਲਰਾਈ॥੨੩॥ਭੀਮ ਨਿਸੇਸ਼ 
ਲਿਹਾਰਿ ਅਸ਼ੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤੰਗ ਸਥਾਨ”' ਮਵਾਸਾ । ਬੀਰਨ ਕੌ ਬਸ 
ਨਾਂਹਿ ਚਲੈ,ਲਰਿ ਸੈਮੁਖ ਆਯਧ ਹੋਤਿ ਬਿਨਾਸ਼ਾ'`-।ਸ਼ੋਕ ਕੇ ਮੈਗ ਬਿਲੋ- 
ਕਤਿ, ਰੋਕਤਿ “ਕਯੋਂ ਨ ਬਿਰੋ ਰਨ, ਹੋਵਤਿ ਹਾਸਾਂ। ਮਾਰਨ ਹੇਤੁ ਅਨੌਕ 
ਉਪਾਵਨ ਭੂਪ ਰਿਦੈ ਚਿਤਵੈ ਚਹੂੰ ਆਸਾ॥੨੪॥ਕੋਪ ਕੌ ਆਪ ਕਹਲੂਰ- 
ਪਤੀ ਹਨੁਮਾਨ ਕੌ ਮੰਤ ਜਪਜੋ ਮੁਖ ਮਾਂਹੀ । ਔਰ ਹੁਤੇ ਗਿਰਨਾਥ ਸਹਾ- _ 
ਇਕ ਤੂਰਨ ਕੀਨਿ ਹਕਾਰਨ ਤਾਂਹੀ। ਭੂਪ ਪ੍ਰਿਥੀਸਸਿ" ਐ ਜਸਰੋਰੀਆ 
ਐ ਜਸਵਾਰੀਆ ਸਾਥ ਸਿਪਾਹੀ'“। ਲੈ ਉਮਡੜੋ ਹਿਤ ਬਾਰਿ ਕੇ ਮਾਰਨ” 
ਸ਼ੈਮੁਖ ਹੋਹਿ ਹਟੇ ਪਗ ਨਾਂਹੀ॥੨੫॥ਨਾਂਹਿ ਚਲਯੋ ਬਸ; ਚਿੰਤ ਲਯੋ ਗਰਸਿ; 
ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਕੋ ਸਿਮਰਯੋ ਤਿਸ ਕਾਲਾ" । ਏਕ ਸਉਰ ਸੁ ਤੂਰਨ ਹੀ ਪੀਠ: ਹੀ ਪਠਿ:- 
"(ਮੇਰ ਸੂਰਿਆਂ ਨੂੰ) ਨੇੜੇ ਵੁੱਕਣਾ (ਵਾੜ ਦੇ) ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਭਾਵ _ਨੇੜੈਂ ਵੁੱਕਣ ਦੀ ਜੁਗਤ 

ਨਹੀਂ' ਸੁੱਬਦੀ । "ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਦੇਖਕੇ । ₹ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲੋ ਤੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਓ । ਪੈਰ 
ਵਧਾਕੇ । “ਵਤੇ ਵਾੜੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘੇਰ ਲਓ । “ਸੁਣਕੇ ਜੇ ਬੇ ਬਤੇ ਸੁਰਮੇ ਸਨ ਫਿਰ 
ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੌਗ (ਕਰਨ) ਨੂੰ ਹਟੇ ਤੇ ਬਟਾਪੌਟ ਲੜਨ ਲਗ ਪਏ । ? ਰੋਕਣ ਲਈ । ਦਕਿਪਾਠ ਨੇ । 

੯ਤੋਮਰ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ । "ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਚੈਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਠਾ _ਕਿ:- 
੧੧ਉੱਚ। ਹੈ ਥਾਉਂ । “ਜਗ ਵਿਚ ਸਨਮੁਖ ਲੜਕੇ ( ਉਹ ਬੀਰ ) ਬਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
[ਆਯੁਧਨ=ਜੈਗ]"ਚਹੁੰ ਤਰਵੀਂ' । "ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੈਦ । "“ਫੌਜ ਸਮੇਤ । "ਵਾੜੇ ਦੇ ਮਾਰਨਲਈ। 

#ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮ ਚੈਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਰੋਅਬ ਦਾ ਠਨਾਭ ਉਠਾਇਆ, 

ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਨ ਜੈਗ ਵਿਚ ਜਿਬੋ ਤਕ ਵਾਹ ਚਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਕਿ 

ਲਾਂਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਖਾਸ ਜੋਗ ਦੀ ਫਤਹ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ 

ਜਾਵੇ । ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਆ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਤਹ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ 
ਹੈ । ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੀ ਰਣ ਦੇ ਜੋਧੇ ਇਕ ਉਚੇ ਟਿਕਾਣੈ ਰਣ ਦਾ ਹੈਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੇ ਕਿ 
ਸਜਣਾਂ ਦੇ ਵੈਗਾਰਿਆਂ ਯ।'''''ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਕੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਚੱਲ ਬਾਹੁੜਾਂਗੇ । 



( ੪੮੬੭ ) ਰਿਤੁ ੨ । ਅੰਸੂ ੪੦. ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । 

“ਜਾਹ ਪੁਫੂ ਢਿਗ ਥਾਨ ਉਤਾਲਾ ।-ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬਰ ਦੀਨਿ ਬਿਜੈ ਕਹੁ; 
ਸੋ ਅਬਿ ਸਾਚ ਕਰਹੁ ਬਲ ਨਾਲਾ। ਹੋਂ ਸ਼ਰਨਾਗਤਿ ਰਾਵਰ ਕੀ ਜਸੁ ਦੇਹੁ 
ਸਹਾਇਕ ਹੈੈ ਰਿਪੁ ਕਾਲਾ? ॥ ੨੬॥ ਆਨਿ ਤਬੈ ਅਸਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਢਿਗ 
ਬੇਨਤਿ ਕੀਨਿ ਉਚਾਰਨ ਕੌ । ਭੂਪਤਿ ਹੋਇ ਲਚਾਰ ਰਹਜੋ, ਰਨ ਬੀਚ 
ਜੁਟਜੋ ਰਿਪੁ ਮਾਰਨ ਕੋਆਪਕੀ ਸ਼ਾਮ ਗਹੀਕਰਿ ਭਾਵ” ਬਿਜੈ ਹਿਤ ਕੀਨ 
ਹਕਾਰਨਕੌ । ਆਯੁਧ ਧਾਰਿ ਚਲੋ ਅਗਵਾਰਿ ਮਹਾਂ ਬਲਬਾਰਾ ਪ੍ਰਹਾਰਨ 
ਕੌ? ॥੨੭॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਨੰਦਨ ਤੋਗ ਬਹਾਦਰ/ ਯੌ ਸੁਧ ਪਾਈ । 
“ਬਾਨ ਉਤੈਗ ਪੈ ਜੈਗ“ ਪਰਜੋ, ਭਟ ਭੈਰ| ਭਦੇ ਬਡਿ ਮਾਰ ਮਚਾਈ” । 
ਆਯਧ ਧਾਰਿ ਲਿਯੇ ਤਤਕਾਲ ਭਏ ਅਸਵਾਰ ਗਏ ਸਮੁਦਾਈ । ਤੁੰਦ 
ਤਰੈਗਮ ਕੀਨਿ ਤਬੈ ਰਣ ਰੋਗ ਬਿਥੇ ਹਇਕੌ ਸਮੁਹਾਈ ॥੨੮॥ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ 
ਨ੍ਿਪ ਆਵਤਿ ਦੇਖਿ ਪਠਾਇ ਸਉਰ ਬਿਨੌਤਿ ਉਚਾਰੀ । “ਆਪ ਬਹਾਦਰ 
ਧੀਰ ਬਡੇ ਸਗਰੇ ਦਲ ਕੇ ਅਬਿ ਹੋਇ ਅਗਾਗੀ”ਂ। ਹੇਲ ਕਰਾਵਹੁ ਆਯੁਧ 
ਘਵਹ; ਬੀਰ ਚਲੈ ਗਨ ਆਨਿ ਪਿਛਾਰੀ । ਲੋਹ ਬਿਜੈ ਕਰਿ, ਕਰੌ ਨ ਰਹੈ 
ਅਰ',ਜੈ ਲਛਮੀ ਛਬਿਂ ਪਾਇ ਤਿਹਾਰੀ”?॥੨੯॥ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਬੇਨਤਿ ਕੰ 
ਸਨਿ ਦੇਖਿ ਮਚਜੋ ਬਡ ਜੈਗ ਕਰਾਲ॥ਜਜੋਂ ਰਸ ਬੀਰ ਹੁਤੋ ਸੁਪਤਮੋ ਤਤ- 
ਕਾਲ ਹੀ ਜਾਗ ਉਠਜੋ ਬਲਵਾਲਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ੫ ਉਤਸਾਹਿ ਸੁਹਾਵਤਿ ਜਯੋ 
ਅਰਣੋਦਯ ਕੋ ਰੈਗ ਲਾਲਾ।ਹੇਲ ਕਰਯੋ ਹੁਇ ਸੈਮੁਖ ਬਾਰਿ ਸੁ ਪੇਲ ਦਏ 
ਭਟ ਭੀਮਬਿਸਾਲ॥੩੦॥ਭੁਯੈਗ ਪ੍ਰਯਾਤਛੰਦ।ਤੁਵੈਰੀ ਕਸੀਪਾਇ ਬਾਰੂਦਗੋਰੀ। 
ਛਟੈਕੇ ਦਣੈਕੇਭਦੇ ਦੋਨ ਓਰੀ'[।ਕਲਾ ਪੈ ਜੜੇ ਮੋੜ ਤੋੜੇ ਧੁਖ ਤੋਂ'' । ਧਰੇ 
ਹਾਥ ਪੈ ਸ਼ੱਤ ਸੌਂਹੀ ਡਭੇਤ"॥੩੧॥ਪਲੀਤੇ ਉਠੇ ਨਾਦ ਉਚੇ ਭੜਾਕੇ।ਦਿਪੀ 
ਜ੍ਰਾਲਮਾਲਾ `ਸੁ ਗੋਰੀ ਸੜਾਕੇ'₹। ਲਗੇ ਬੀਰ ਅੰਗਾਨਿ ਬਰੈ”' ਬਿਸਾਲਾ । 

ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ । “ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ । ਵਾੜੇ ਨੂੰ । #ਤੇਗ ਦੇ ਬਹਾਦਰ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) । “ਉਚੇ 
ਥਾਂ ਤੇ ਜੋਗ । ੬ਕੋਈ ਨਾ ਅੜ ਰਹੇਗਾ । “ਬਿਜੈ ਲੱਛਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਬੀ ਲਾ ਦਿਓ । “ਉਸ 

ਵਾੜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਕੇ । ੯ਪ੍ਰੇਰ ਦਿੱਤੇ ਸੂਰਮੇ ਭੀਮਚੈਂਦ ਦੇ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) । “ਭਾਵ ਦ੍ਹਾਂ 

ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ (ਗਜ ਛਣਕੇ । "ਕਲਾ ਮੋੜਕੇ ਵਿਚ ਜੜੇ ਤੋੜੇ ਧੁਖਦੇ ਹਨ । "ਵੈਰੀ ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਕੇ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਔੱਗ ਲਾਈ । ੯੧ਅਗਨੀ ਦੀ ਲੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸੜਾਕੇ 

ਵੱਜੇ। (ਅ) ਬੈਦੁਕਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲੀਆਂ । | ਜ੍ਰਾਲਮਾਲਾ=ਬੈਂਦੂਕ ] । 

੧੪ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ । “ਭਾਵ ਜੈਗ ਸਾਰੇ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । 1ਪਾ:-ਬੋਰੀ । ' 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ। ( ੪੮੬੮) ਰਿਤੁ ੨ । ਅੰਸੂ ੪੦. 

ਰਿਦੈ ਮੁੰਡ ਫੋਰੇ ਪ੍ਰਚੈਡੇ ਕਰਾਣਲਾ' ॥੩੨॥ਛੁਟਨੋ ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਣ ਘਾਬ ਭਕਾਭੱਕ ਬੋਲੈਂ। 
ਧਕਾਧੱਕ ਬੀਰੈ ਇਤੈ ਉੱਤ ਡੋਲ । ਬੁੱਟਾਪੱਫਾ ਜੁੱਟੇ ਲਟਾਪੱਫ ਹੋਏ” । 
ਸਟਾਪੱਟ ਸੋਂਹੇ ਕੱਟਾਕੱਟ ਸੋਏ॥੩੩॥ਕਰੀ ਢੋਇ _ਦੂਕੋ" ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਹਾਈ। 
ਹੁਤੇ ਬਾਹਿਰੇ ਬੀਰ ਦੀਨੋ ਭਜਾਈ । ਬਰੇ ਬਾਰਿ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰੀ ਬਿਲੋਕੋ। 

ਢਕੇ ਨੋਰ ਪਾਯੋ ਨਹੀਂ ਜਾਇ ਰੋਕੇ'-॥ ੩੪॥ ਤੜਾਤ'ੜ ਗੋਰੀਨ ਕੀ ਮਾਰ 
ਮਾਂਚੀ। ਮਿਲੀ ਜੋਗਨੀ ਸ਼੍ਰ ਪੀਵੈਂ ਸੁ ਨਾਚੀ।ਨਭੈਂ ਗੰਧ ਆਈ ਕ੍ਰਮੇਂ ਬਾਰ 
ਬਾਰੀ“। ਭਖੈਂ ਮਾਸ ਕੌ ਚੀਕ ਉਚੈ ਪੁਕਾਰੀ ॥੩੫॥ ਰਿਦੇ ਕੋਪ ਧਾਰੇ ਮਹਾਂ 
ਬੀਰ ਢੂਕੇ"ਚਹੈਂ ਬਾਰ ਕੌ ਬਾਰਿਬੇ ਜਯੋ' ਭਕੂਕੇ'"'।ਲਿਯੇ ਚਾਂ੫ ਦੋਂਪੇ ਚਲੋ 
ਚੁਗ ਉਚੇ” । ਚਲਾ ਜ਼ਾਲ ਹੋਈ ਜ਼ਪੇ ਲਾਜ ਮੁਚੇ'' ॥ ੩੬ ॥ ਛੁਟੇ ਤੀਰ 
ਤੀਖੇ ਬਡੇ ਬੇਗ ਵਾਰੇ। ਲਗੇ ਅੰਗ ਮੈਂ ਫੋਰਿ ਪ੍ਰਾਨੈ ਨਿਕਾਰੇਸਟਾਸੱਟ ਸੇਲ" 
ਭਈ ਰੇਲ ਪੋਲ“ । ਵਿਰੈਂ ਆਲਬਾਲੋ ਬਡੋ ਘਾਲਿ ਹੇਲਾ'= ॥੩੭॥ ਕਿਤੇ 
ਮੂਰਛਾ ਖਾਇ ਬੈਕੋ"? ਸਿਪਾਹੀ। ਕਿਤੇ ਘੂਮ ਝੂਮੇ ਘਨੌੈਂ ਘਾਵ ਖਾਹੀ।ਕਈ 
ਲੋਬ ਪੋਬਾਨ''ਦੀਹੈ ਕਰਾਣਨ।ਕਖੇ' ਮਾਸ ਕੋ ਸਾਲ ਬੋਲੈ ਥਿਸਾਲ॥੩੮॥ 
ਡਕੀ ਡਾਕਟੀ ਡਾਰ ਡੋਲੈ' ਡਕਾਰੈਪਲੀ ਹੇਤੁ ਲੋਤੀ ਕਿਤੇ ਦੇਹਿ ਫਾਰੈ੯ । 
ਭਈ ਭੀਮ ਭੂਮੀ ਭਈ ਭੂਰ ਕ੍ਰਾਂਤੇ”। ਨਚੋਂ ਭੂਤ ਪੇਤੇ ਵਿਰੈਂ ਮਾਸ ਖਾਤੇ 
॥੩੯॥ਗੁਰੂ ਸੈਗ ਹੋਏ ਮਦ੍ਯੋ ਜੰਗ ਭਾਰਾ”।ਭਟੇ ਅੰਗ ਭੈਗੇ ਸੁਰੇਗੇ ਅਖਾਰਾ। 
ਇਸੀ ਰੀਤਿ ਘੇਰਯੋ ਜਬੈ ਬਾਰਿ ਜਾਈ । ਢਕੇ ਕੋਪ ਕੰ ਵੀਹ ਮਾਚ। 

“ਭਜਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਲ । “ਛਕ ਮਪਲਿਪੰਣ ਗਏ । £ਭਾਵ ਕੱਟਦੇ ਕਠਾਂਦੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ 
(ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ) । “ਭਾਵ ਹੱਲਾ ਜਾ ਕੀਤਾ।5ਜੇ ਬਾਹਰ ਸਨ (ਬਾੜੇ ਤੋਂ) 
ਸੂਰਮੇ ਸੋ_ਭੱਜਾ ਦਿੱਤੇ । “ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਾੜੇ ਦਾ ਦੇਖਕੇ । (ਅ ਵਾਵੇ 
ਵਿੱਚ ਵੜਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੱਕਦੇ ਹਨ । “ਕਿ (ਵੈਰੀ) ਨੇੜੇ ਆ ਢੂਕੇ ਹਨ ਸਾਬੋ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ 
ਜਾਂ ਰਹੇ । ੯ਫਿਰ ਫਿਰ । ”“(ਗੁਰੂ ਪੱਖ ਦੈ) ਮਹਾਂਬੀਰ ਪਹੁੰਚ ਪਏ । "ਵਾੜੇ ਨੂੰ ਬਾਲਨਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਝੂਕੇ ਵਾਂਡੂ । "“ਂਚੌਪ ਨਾਲ ਧਨੁਖ ਲੈਕੇ ਟੋਲੇ (ਗੁਰੂ ਪੱਖ ਦੇ) ਉੱ ਚੇ ਥਾਂ ਚਲੇ 
ਗਏ । "੧(ਵੋਰੀ ਵਿੱਚ) ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋਈ, ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਖਿਬੇ । "”ਸੇਲਿਆਂ 
ਦੀ । ̀  'ਧਕਾਧਕ । "ਓੰਭਾਰੀ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ । "“ਮੁੰਦਰ । ""ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ । "੯ਮਾਸ ਦੇ 
ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਦੇਹਾਂ ਲੈਕੇ ਫਾੜਦੀਆੰ ਹਨ । “ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਭਰ_ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਭਜਾਨਕ 
ਤਰ੍ਹਾਂ (ਵਾਲੀ) ਹੋ ਗਈ । (ਜਦ ਤੋਂ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਏ (ਤਦ ਤੋਂ) ਭਾਰੀ ਜੈਗ 
ਮਚਿਆ । #ਂਪਾ:-ਸਨੇ । 'ਪਾ:-ਮਾਰੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ਬਦ੬੯ ) ਰਿਤੁ ੨ । ਅੰਸੂ ੪੧. 
ਲਰਾਈ ॥੪੦॥ ਦੋਹਰਾ॥ ਜੇ ਗਿਰੇਸ਼ ਬਿਚ ਬਾਰਿ ਕੋ ਬੀਰ ਧੀਰ ਕੌ ਧਾਰਿ"। 
ਢਕੇ ਨਿਕਟ ਰਿਪੁ ਜਾਨਿ ਕੌ ਕੋਤਿਕ ਪਿਖੇ ਸੁਮਾਰਿ” ।੪੧॥। ਲਖੀ ਪਰਾ- 
ਜਯ” ਆਪਨੀ “ਲਾਜ ਬੈਸ ਕੀ ਜਾਤਿ?” । ਆਪਸ ਮਹਿਂ ਮਿਲਿ ਕਹਤਿ ਭੇ 
੪ਇਮ ਹੋਵਹਿ ਸਕਿ ਘਾਤ” ॥ ੪੨ ॥ ਬਲ ਮੈਭਾਰੋ ਆਪਣੋ ਠਿਕਸਿ ਲਰੋ 
ਬਰ ਬੀਰ !? । ਮੰਤੁ ਪਕਾ ਇਵ ਜੈਗ ਕੋ ਪੁਨ ਉਮਡੋ ਧਰਿ ਧੀਰ। ੪੩॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰ ਥੇ ₹ ਤਿਯ ਰੁੰਤੇ “ਨਾਦੌਣ ਜੋਗ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈਨਾਮ ਚਤਵਾ- 
ਹਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥੪੦। ੪੧. (ਬਿੱਬੜ ਵਾਲੀਆ ਦਯਾਲ ਬੱਧ । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਬਿੱਝੜਵਾਲੀਆ ਗਿਰਪਤੀ ਬੀਰ ਸ ਬਲੀ ਬਿਸਾਲ । ਜੈਗ ਘਾਤ 
ਜਾਨੈ ਅਨਿਕ ਨਾਮ ਕਹੈਂ ਤਿਸ ਦਸਾਲ॥੧॥ਭੁਜੈਰਫੰਦ। ਮਿਲੋ ਸੋ ਕਟੋਚੀ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕਿ ਸਾਥਾ । ਕਹੇ ਬਾਕ ਤਾਂਕੌ “ਲਖੋ ਜੈਗ ਗਾਥਾ । ਗੁਰੂ ਸੈਰ 
ਆਨਜੋ ਕਲੂਰੀ ਕੁਵਾਲੇ । ਢਕੇ ਬਾਰਿ ਨੋਰੇ ਭਏ ਆਲ ਬਾਲੋ“ ॥੨॥ ਤਜੈਂ 
ਓਜ ਤੇ ਨਾਂਹਿਨੈ ਨੀਕ ਬਾਤੀ ਸਵਾਧਾਨ ਹੂਜੋ ਬਨੋ ਸ਼ੱਤ ਘਾਤੀ।ਪਰਾਜੈ 
ਕਰੈ ਭੀਮਚੇਦੈ ਜਿ ਈਹਾਂ” । ਹਸੈਂ ਭੂਪ ਸਾਰੇ ਮਿਲੈ ਜਾਇ ਕੀਹਾਂ” ॥ ੩॥ 
ਅਬੈ ਦੇਖਿ ਮੋ ਕੌ ਕਰੋਂ ਜੁੱਧ ਭਾਰੀ।ਚਲੇ ਆਦਿ ਜੋਉ ਸਕੈਦਜੋ' ਨਿਵਾਰੀ” 
ਡ੍ਰਿਪਾਲੈ ਕਹਜੋ “ਸੈ ਰਹੋ ਤੋਹਿ ਸੈਗਾ । ਹਤੋਂ' ਭੀਮਦੇਦੈ ਭੈ ਅੰਗ ਭੈਗ? 
॥ ੪॥ ਦਹੂੰ ਕੂਪ ਐਸੇ ਜਬੈ ਮੰਤੁ ਕੀਨਾ। ਬਡੋ ਜੋਗ ਮਾਝਸੋ ਨਿਜੈ ਹੀਨ 
ਚੀਨਾ” । ਧਰੇ ਚਾਂ੫ ਆਪੇ ਨਿਕਾਸੇ ਖਤੇਗਾ । ਹਕਾਰੇ ਮਹਾਂ ਬੀਰ ਲੇ ਆਪ 
ਸੈਗਾ ॥੫ ।। ਗਹੇ ਬਿੰਦ ਸੇਲੋ ਤੁਵੇਗੇਂ ਸੈਭਾਰੀ । ਬਰੂਦੀਂ ਕਸੀ ਠੋਕਿ ਗੋਰੀ 
ਦੁ ਡਾਰੀ । ਕੂਮਾਏ ਉਤੈਗੇ ਧਰੇ ਹਾਥ ਨੌਜੇ । ਹਤੈਂ' ਸ਼ੱਤ ਸੋਹੈਂ ਜਮੰ ਧਾਮ 
ਭੇਜੇ ॥। ੬ ॥ ਚਲੇ ਬਾਰ ਛੋਰਜ ਤਬ ਬਾਬ ਲਯਾਏ”” । ਬੋਕੈਂ “ਮਾਰ ਮਾਰੈ? 
ਖਤੇਗੈਂ ਚਲਾਏਰਿਦੇ ਕੋਪ ਹ੍ਰੈ ਕੈ ਕਟੋਚੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਚਲਜੋ ਜੈਗ ਕੋ ਬਾਦ 
ਬਾਜੇ ਬਿਸਾਲੈ'" ॥ ੭॥ ਲਗੇ ਢੋਲ ਡੇਕੇ ਸੁ ਥੌਂਸੇ ਪੁੰਕਾਰੇ । ਮਿਲੋਂ ਅ ਆਪ 

“ਜੇਹੜੇ ਗਿਰੇਸ਼ (ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦੇ ਪੱਖ) ਤ ਤੇ ਸੁਰਮੇ ਵਿ ਵਾੜ ਦੇ (ਸੇ ਉਹ) ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਕੇ" 
ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਵੇਖੇ (ਆਪਣੇ ਸੂਰਮੇ) । ₹ਹਾਰ । “ਨਾਸ਼ । “ਭਾਵ ਘੇਰਾ ਪ ਲਿਆ ਨੇ । ਫੋਰ 
ਦੇ) ਓਜ ਕਰਕੇ (ਜੇ ਵਾੜਾ ਹੁਣ) ਛੱਡ ਦੇਵੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । “ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ ਤਾ”1 
“ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਲ ਗੇਲ ਹੋਸੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਹੱਸਣਗੇ । ੯ਆਪਣਾ 7 (ਪੱਖ) ਘਣਦ ਦੇਖਕੇ । 
੧ਓਗਾਵ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿ ਵਾੜਾ ਛੱਡ ਟੁਰੇ ( ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬੀ ) ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ( ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ 
ਵਾਸਤੇ) । [ਸੈਸ:, ਵਾਹਯ ਤੋਂ ਬਾਬ ਬਣਿਆ ਹੈ| । "ਬੜੇ ਬਾਜੇ ਬੱਜੇ । 1ਪਾ:--ਮਾਰੀ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੮੭੦ ) ਰਿਤੁ ੨। ਅੱਸੂ ੪੧. 

ਮਾਂਹੀ ਬਕੈਂ ਮਾਰ ਮਾਰੇ । ਕਚਾਚੋਲ" ਕਾੇ ਖਿਮੰਕੋ” ਕਰਾਲੇ । ਕਟੇ ਅੰਗ 

ਬੀਤ ਘਨੇ ਘਾਵ ਡਾਲੇ ॥੮॥ ਭਏ ਛਿੰਨ ਭਿੰਨਾਂ ਛਿਦੇ ਛਿੱਪ੍ਰ ਬੀਰ” । ਕਿਸੂ 

ਹਾਥ ਕਾਟੇ ਕਿਸੂ ਕੈਧ" ਚੀਰੈ । ਕਿਤੇ ਪਾਂਵ ਕਾਟੇ;ਕਰਾਹੇਂ" ਕਰਾਲਾ। ਕਟੇ 
ਮੁੰਡ# ਕਾਂ ਕੇ ਪਰੈ ਰੁੰਡ ਮਾਲਾ” ॥੯॥ਜਥਾ ਭਾਠ ਮੈਂ ਧਾਨ ਭੂੰਜੈਤਿ ਕੋਈ। 
ਤੁਢੈਗੈਂ ਛੁਟੀ ਕੋ ਤਥਾ ਨਾਦ ਹੋਈ । ਪਲੀਤੇ ਧੁਖੇ ਦੌਨ ਓਰੀ ਸਮੂਹਾਂ । 
ਜੁਟੇ ਆਪ ਮਾਂਹੀ ਦਈ ਦੀਹ ਹੂਹਾ” ॥ ੧੦ ॥ ਚਲੋ ਤੀਰ ਤੀਖੇ ਕਮਾਨੈ' 

ਕਤੈਕੀ । ਭਏ ਹੱਥਵੱਖੈ੯ ਕ੍ਰਿਪਾਨੈ ਸਕੈਕੀ । ਛੁਟਜੋ ਸ਼੍ਰੋਣ ਘਾਵੇ ਭਏ ਲਾਲ 

ਬਾਰ॥ਅਪਾਤੈ ਪਲਾਸੀ"” ਮਨੋ ਫੂਲ ਲਾਗੇ॥੧੧॥ ਕਟੋਚੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕੁਪਯੋ 

ਕ੍ਰ ਤੁੰਡੈ"। ਪ੍ਰਹਾਰੇ ਕ੍ਪਾਨੰ ਕਿਏ ਰੁੰਡ ਮੂੰਡੇ । ਭਏ ਸਾਮੁਹੇ ਤੁੰਦ ਤਾਜੀ 

ਤ੍ਰੋਪਾਯੋ । ਕਦੇੜੈ ਸਹ ਸੈਧਿ ਬ੍ਰਿੰਦੇ ਚਲਾਯੋ"॥ ੧੨॥ ਮਰੇ ਬੀਰ ਘੂਸੇ 

ਪਰੀ ਲੋਥ ਭੂਮੈਚਲੈ' ਬਾਨ ਗੋਰੀ ਭਵੈ ਪ੍ਰਾਨ ਹੂ ਸੈਂ"੧ਦੁਪੇ ਬੀਰ ਧੀਰੇਖਰੇ 
ਘਵ ਖਾਏ। ਕਟੇ ਕੋ੫ ਕੈ ਕੈ ਤਜੀ ਪੈ ਨ ਥਾਏ॥ ੧੩ ॥ ਉਤੈ ਬਿੱਝੜੇ 

ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਮ ਵਜਾਲੀ । ਘਨੋ ਵਾਰ ਕੀਨੋ ਬਿਸਾਲੇਂ ਕਰਾਲੈ। ਲਈ ਸੈਨ 

ਸਾਰੀ ਮਹਾਂ ਰੌਰ ਪਾਏ।ਬਕੈਂ' “ਮਾਰ ਮਾਰੇ” ਹੁਤੇ ਔਂਗੂ ਆਏ॥੧੪॥ ਚਲਾਕੀ 

ਕਰੋਂ ਸ਼ੀਘ੍ਰਤਾ ਮਾਰਿਬੇ ਕੀ। ਕਰੈ' ਹੇਲ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਕੌ ਟਾਰਿਬੇ ਕੰ। ਹਟੇ ਪੈਰ 

ਪਾਛੇ ਪਿਖੇਭੀਮਚੈਦੋ"।ਪ੍ਰਿਬੀਚੈਦ ਬੋਲਯੋ"“ “ਬਲੀ ਤੂੰ ਬਿਲੈਦੇ॥੧੫॥ ਕਰੋ 

ਧੀਰਬੀਰਾਨ ਕੌਹੋਇ ਆਗੇ'ਪਰਜੋ ਜੋਰ ਜੁੱਪੈਨਹੀ ਜਾਇੰਭਾਗੇੜ੍ਰਿਪਾਲੰ 

ਸੁ ਦਕਾਲੈ ਕਰਜੋ ਹੇਲ ਆਏ।ਹਮਾਰੇ ਵਧੇ ਸੂਰ ਪਾਛੇ ਹਟਾਏ॥੧੬॥ ਸੁਨਯੋ 
ਡੱਢਵਾਟ ਪਿਰਿਬੀਖੈਦ ਗਾਜਾ । “ਕਰੋਂ ਜੁੱਧ ਕ੍ੱਧ ਪਿਖੋ ਆਪ ਰਾਜਾ” !' 

ਦਈ ਧੀਰ ਐਸੇ ਗਯੋ ਆਪ ਆਗੇ । ਬਿੰਗਾਰੇ' ਸਭੈ" “ਜੈਗ ਕਯੋਂ ਤਯਾਗ 

ਭਾਰੇ?॥੧੭॥ਬਿਰੋ ਬੀਰ ! ਮਾਰੋ ਧਰੋ ਧੀਰ ਆਛੇ। ਬਿਗਾਹੋਂ"' ਦੁਹੂੰ ਲੋਕ ਕੌ 

੧ਸ਼ ਸਾਹਿਬ । “ਚਮਕੇ । “ਭਾਵ ਸੂਰਮੇ ਕੱਟੇ ਵੱਢੇ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ । $ਮੋਢਾ । “ਕੁਰਲਾ 

ਰਹੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਕੇ ਹੋ ਰਹੇ । $ਸਿਰ । 'ਧੜਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤੀ । “ਬੜੀ ਰੌਲੀ ਮਚੀ । (ਅ) ਭਾਰੀ ਹੱਲਾ 

ਕਰਕੇ। €ਹੱਥੋ ਹੱਥੀ ਹੋ ਪਏ। “5ਪੱਤਿਆੰ ਬਿਨਾਂ ਛਿੱਛੜੇ ਨੂੰ । ""ਕਰੜ' ਮੁਖ ਕਰਕੇ । 

੧੨ਹਨੁਖ ਵਿਚ ਤੀਰ ਸੈਨ੍ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਚਲਾਏ। "ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਹਾਣਾਂ ਵਿਚ (ਅ) ਸੂਰਮੇ (ਆਪਣੇਂ) 

ਪ੍ਰਾਣ (ਹੂਸੈਂ=) ਹੋਮਦੇ ਭਾਵ ਤਕਾਗਦੇ ਹਨ । "ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਹਟਦੇ ਡਿੱਠੇ ਭੀਮਦੇਦ ਨੇ (ਆਪਣੀ 

ਜਨ ਦੇ) । "“(ਭੀਮਚੈਦ) ਪ੍ਰਿਬੀਚੰਦ ਨਾਲ) ਬੋਲਿਆਂ । "$ਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਹ ਅੱਗੇ ਹੇਂਕੇ । 

੧੭ਭੀਫ ਹੇ ਭੀਮਚੈਂਦ ! "ਵੰਗਾਰਿਆ ਸਾਰੇ (ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਿਆਂ ਨੂੰ) । "ਵਿਗਾੜ ਲਓਗੇ ਦੋਵੇਂ 

ਲੋਕ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋਗੇ । %0੧:--ਲਾਲਾ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੮੭੧) ਰਿਤੁ ੨ । ਅੰਸੂ ੪੧. 

ਹੋਤਿ ਪਾਛੇ । ਰਜੋਤੀ" ਨਿਬਾਹੋ ਕੁਲੈ ਕੋਰ ਲਾਜਾ । ਜਸੈ ਪਾਇ ਲੀਜੈ ਕਰੇ 
ਕਾਜ ਰਾਜਾਂ” ॥ ੧੮॥ ਪਿਬੀਚੈਦ ਕੇ ਬਾਕ ਕੌ ਸ਼੍ਰਯ ਬੀਰੇ। ਫਿਰੇ ਫੇਰ“ 
ਪਾਛੇ ਸਹੇ ਅੰਗ ਤੀਰੈ । ਮਨੋਂ ਬਾਯੁ ਪ੍ਰੇਰੇ ਚਲੇ ਮੇਘ ਆਏ।ਸਰੋਂ ਬ੍ਰੰਦ ਗੋਰੀਨ 

_ਵੁੱਠੇ ਸਬਾਏ'' ॥ ੧੯ ॥ ਹਟੇ ਹੇਲ ਘਾਲ ਮਹਾਂ ਬੀਰ ਢ਼ੁਕੇ । ਬਕੈ' “ਮਾਰ 
ਮਾਰੇ! ਇਕੋ ਬਾਰ ਕੁਕੇ । ਬਜੇ ਢੋਲ ਧੌ'ਸੇ ਸ ਭੇਰੀ ਭੁੰਕਾਰੇ । ਭਿਰੈ' ਹੋਇ 
ਸੌਂਹੇ ਬਿਸਾਲੈ ਬਿੰਗਾਰੇ ॥ ੨੦ ॥ ਬਡੋ ਸੁਰ ਦ੍ਯਾਲੌ ਹੁਤੋ ਬਿੱਝੜ ਵਾਰਾ । 
ਪਲਾਏ; ਮਰੇ, ਹੇਲ ਕੀਨੋ ਨਿਹਾਰਾ? । ਤਬੈ ਕੋਪ ਕੈਕੈ ਸੁ ਉਚੇ ਪੁਕਾਰਜੋ । 
“ਕਟੋਚੀਕ੍ਿਪਾਣੀ ਮਹਾਂ ਹੇਲਡਾਰ੧ੋ॥੨੧॥ਉਤੈ ਬੀਰ ਸਾਰੇਸਕੇਲੇ ਬਿਸਾਲਾ। 

_ਪ੍ਰਹਾਰੋ ਤੁਵੈਗਾਨਿ ਤੀਰਾਨਿ ਜਾਲਾ । ਬਿਰੋ ਧੀਰ ਧਾਰੋ ਭਟੈ ਬੀਚ ਆਪੇ । 
ਜਮੇ ਧੈਰ ਰਖੋ ਸਭੀ ਥਾਨਥਾਧ੯॥੨੨॥ਪਿਖੋ ਓਰ ਮੋਰੀ""ਹਤੌਂ ਇੰਦਬਾਨਾ । 
ਬਧੋਂ ਸ਼ੱਤ ਕੌ ਅੰਗ ਆਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ"”ਕ੍ਰਿਪਾਲੀ ਸੁਨਜੋ ਤੇਜ ਤਾਜੀ ਤ੍ਰਪਾਏ 
ਭਏ ਸਾਮੁੰਹੇ ਚਾਂਪੁ ਐਂਚੇ ਚਲਾਏ ॥ ੨੩ ॥ ਦਿਸ਼ਾ ਦੌਨ ਤੇ ਸਾਮੂਹ ਕੇਂੜ 

ਐਸੇ। ਮਹਾਂ ਜੁੱਧ ਕੀਠੋ ਥਿਰੇ ਥੈਭ ਜੈਸੇ । ਛੁਟੇ ਬਾਨ ਗੋਰੀ ਫਟੇ ਅਗ ਸੂਰੇ। 
ਕੜਾਕਾੜ ਮਾਂਚੀ ਰਿਦੇ ਰੋਸ ਪੁਰੇ॥ ੨੪ ॥ ਪ੍ਰਿਥੀ ਬੈਦ'” ਆਗੇ ਜਬੈ ਬੀਰ 
ਲੀਨੋ'”। ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨਿਕਾਸੀ । ਰਟੀ ਰੈਗ ਭੀਨੰ।ਮਹਾਂ ਓਰੜੇ ਸੇਲ” ਸਾਂਰੰ"' 
ਚਲਾਏ । ਹਲਾਹਾਲ ਬੋਲੈ ਚਹੋਂ ਸ਼ੋ ਹਲਾਏ" ॥ ੨੫ ॥ ਦ ਚੋਬੈਂ ਲਗੀ 
ਦੌਦਭੀ ਉਚ ਬਾਜੇ । ਉਛੱਟੇ ਛਲੰਗੀ”” ਛੁਭੇ ਛਾਲ ਗਾਜੇ''।ਹਥਾਹੱਥ ਹੋਏ 

_ਗਿਰੇ ਜੋਗ ਕੇਤੋ'੧ਪਰੇ ਹੂਹ'“ਦੈ ਓਜ ਤੇ ਜੀਤ ੫੩॥੨੬॥ਕਟੋਚੀ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਲੰ'' ਜਮੇ ਪਾਇ ਹਾਲੋ।ਪਿਖਯੋ ਦਯਾਲ ਨੇ ਤੀਰ ਤੀਖੇ ਸੈਭਾਲੇ। ਤਜੇ; ਦ਼ਾਂ£ 

“ਰਾਜਪੂਤ ਪਨ। “ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਾਜ ਕਰਕੇ । “ਸੁਣਕੇ ਬੀਰਾਂ ਨੇ । “ਫੇਰ ਮੁੜੇ । “ਸਗਨਾਂ(ਸੂਰਮਿਸ? 

ਰੁਪੀ ਬੋਂਦਲਾਂ ਨੇ) ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ । ੬ਗਾਵ ਮੁੜਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ 

(ਭੀਮਚੈਦੀਆੰ) ਨੇ । “ਉਸ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ (ਫਿਰ) ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਵੈਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 
ਆਦਮੀ) ਮਰ ਰਹੇ ਤੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ । "ਹੱਲਾ । ੯ਟਿਕਾਕੇ । "“ਮੇਰੀ ਵਲ ਤੱਕੋ । "ਨਿਸ਼ਾਨਾ 
(ਬਣਾਕੇ) । "(ਇਹ ਭੀਮਚੌਦ ਦੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੈ) । "੩ਜਦੇਂ ਸੁਰਮੇ ਅਗੇ ਲਾ ਲਏ । "#ਨੇਜੇ । 
੧੫ਬੁਰਛੇ । "$ਵੋਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ੧” ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਵ (ਸੂਰਮੇ) । 

(ਅ) ਛੈਲ ਅੰਗੀ=ਸੁਹਣੇ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੇ । ਮੁਰਾਦ ਸੁਹਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ । "ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ 
ਫ਼ਾਲ ਮਾਰਕੇ ਗੱਜੇ । "੯ਕਈ ਜੈਗ ਵਿਚ ਡਿੱਗੇ । “ਹੌਲਾ । ”ਕਿਿਪਾਲ (ਦੇ) । 



ਲਾ ਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੮੭੨ ) ਰਿਤੁ ੨ । ਔਸੂ ੪੧, 

ਐੱਚੇ ਅਰੀ ਵੋ ਲਾਗੇ। ਸਕੈ ਸੂਰ ਰੋਕੇ ਕਹਾਂ ਜਾਇੰ ਭਾਗੇ ॥੨੭॥ ਜਿਤੇ 
ਸਾ ਮਾਰਰ ਦੀਨੋ ਹਟਾਈ । ਖਰੋ ਉਚ ਗਾਜਜਯੋ ਮਨੋ ਜੀਤ ਪਾਈ 1 
ਪਿਖਜੋ ਭੀਮਚੇਦੇ ਅਰਜੋ ਸੂਰ ਦਯਾਲੀ।ਗੁਰੁ ਪਾਸ ਆਯੋ ਕਹੜੋ ਤਾਂਹਿ ਕਾਲੇ 
। ੨੮॥ ਫਤੇ ਕਜੋਂ ਨ ਲੋਤੋਂ ਕਰੋ ਆਪ ਟਾਰਾ । ਅਰਜੋ ਏਕ ਬੀਰੇ ਇਸੇ 
ਲੇਹੁ ਮਾਰਾ । ਰਖੋ ਲਾਜ ਮੋਰੀ ਲਖੋ ਆਪਨੋਈ । ਅਹੋ ਬੀਚ ਠਾਂਵੇ ਤੁਮ 
ਨਾਮ ਜੋਈ"! ॥ ੨੯॥ ਸੁਨੀ ਬੇਨਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬੀਰ ਭਾਰੀ । ਲਈ ਦਾਸ 
ਤੇ ਸੋ ਤੁਵੈਰੀਂ ਸੈਭਾਰੀ । ਕਸੀ ਪਾਇ ਬਾਰੂਦ ਗੋਰੀ ਸੁ ਡਾਰੀ । ਗਹਤੋ ਮੋੜ 
ਤੋੜਾ ਕਲਾ ਪੈ ਸੁਧਾਰੀ” ॥ ੩੦ ॥। ਪਲੀਤਾ ਜਮਾਯੋ ਭਲੀ ਭਾਂਤਿ ਆਪੇ । 
ਕਰੀ ਤਯਾਰ ਨੀਕੇ ਰਿਪੂ ਹੇਤੁ ਖਾਪ। ਲਖਜੋ-ਜੈਗ ਖੈਭਾ ਇਹੀ ਬੀਰ ਠਾਂਢੋ 
ਪਲਾਵੈ ਨਹੀਂ; ਮਾਰਤੋਂ ਤੀਰ ਗਾਢੋ ॥ ੩੧ ॥ ਹਤੇ ਯਾਂਹਿ ਕੇ ਹਰੈ ਫਤੇ ਵੇਰ 
ਸਾਰੀ-।ਪ੍ਗੂ ਹੈਰਿ ਨੀਕੇਂ ਰਿਦੇ ਯੌ' ਬਿਚਾਰੀ। ਕਰਨੋ ਤੇਜ ਘੋਰਾ ਇਤੇ ਉੱਤ 
ਵੇਰਾ।ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਹਾਨ ਤਕਯੋ ਨੀਕ ਹੇਰਾ ॥ ੩੨ ॥ ਕਰਜੋ ਨੌੜ ਜਾਈ ਫਿਰੇ 
ਜੋਗ ਮਾਂਹੀ । ਚਲੈ ਬਾਨ ਗੋਰੀ ਰਿਜੇ ਬੀਰ ਜਾਂਹੀ । ਵਧਾਯੋ ਤੁਰੇਗੈ ਸੰਭਾਰੀ 
ਤੁਫੈਗਾ । “ਸਵਾਧਾਨ ਹੂਜ” ਬਿੰਗਾਰੜੋ ਉਤੋਗਾ” ॥ ੩੩॥ “ਘਨੇ ਬੀਰ ਮਾਰੇ 
ਅਰਯੋ ਕੋ ਨ ਆਗੇ। ਅਬੋ ਤੋਹਿ ਮਾਰੋਂ ਇਕੈ ਵਾਰ ਲਾਗੇਂ॥ਸੁਨੀ ਦਯਾਲ ਨੌ 
ਤੀਰ ਤੀਖੈ ਚਲਾਏ । ਪ੍ਰਭੂ ਫੇਰ ਘੋਰਾ ਸਭੇ ਹੀ ਬਚਾਏ” ॥੩੪॥ “ਸਹੋ ਮੋਰ 
ਤੀਰੈ, ਬਚੋ ਆਪ ਨਾਂਗੈ” । ਕਰਯੋ ਬੋਲ ਉਚੇ ਗਜਜੋ" ਜੈਗ ਮਾਂਹੀ । ਗੁਰੂ 
ਸ਼ੂਯੰ ਕੈ ਬੇਗ ਤਯਾਗੀ ਤਢੈਗਾ । ਚਲੀ ਸ਼ੂਕ ਗੋਰੀ ਲਗੀ ਜਾਇ ਅੰਗਾ 
₹॥੩੫॥ਗਿਰਯੋ ਭੂਮ ਬੀਬੈ ਮਹਾਂ ਰੋਸ ਰਾਚਾ। ਰਿਦੈ ਫੋਰ ਡਾਰਯੋ ਨਹੀ' ਪਾਨ 
ਜਾਚਾ । ਮਨੋਂ ਬਿਿੱਛ ਟੂਟਜੋ ਬਡੀ ਬਾਇ” ਸੈਗਾਂ । ਖਿੰਡੇ ਹਾਬ ਪੈਰੈ ਕਰੇ 
ਪ੍ਰਾਨ ਭੈਗਾ ॥ ੩੬ ॥ ਪਰਜਯੋ ਤੁੰਡ ਬਾਯੋ“ ਭਯੋ ਸੀਸ ਨੰਗਾ । ਪ੍ਰਿਥੀ ਸ਼੍ਰੋਨ 
ਫੈਲਜੋ ਭੈਗੇ ਤਾਂਹਿ ਅੰਗ।ਗਤੀ ਸੂਰਮੋ ਕੀ ਲਹੀ ਦੇਵ ਲੋਕੰ।ਮਿਲੀ ਆਨਿ 
ਦੇਵੈਬਧੂ ਕੈ ਅਸ਼ੋਕੰ'”॥ ੩੭ ॥ ਮਰਯੋ ਮਾਰ ਮਾਰੇ ਬਕੈਤ ਸਰੋਸੈ । ਦਿਯੋ 
ਪ੍ਰਾਨ ਸੋਹੈ ਮਿਟੈ ਪਾਪ ਦੋਸ਼ਜਬੈ ਦਾਲ ਮਾਰਯੋ ਪਿਖੀ ਸੈਨ ਸਾਰੀ"'।ਲਰੈ' 
੧ਜੈਗ ਵਿਚ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਵਿਚ ਨਾਮ ਆਪਦਾ ਹੀ ਜੁੜਨ ਹੈ।“ਤੋੜਾ ਫੜਕੇ ਮੋੜਕ 

ਕਲਾ ਤੇ ਧਰਿਆ। “ਉੱਚੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਵੈਗਾਰਿਆ । “ਸਾਰੇ ਤੀਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ) ਬਚਾ_ਕਰ ਗਏ । 
“(ਦਜਾਲ) ਗੱਜਿਆਂ । $ਗੁਰੁ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਕੇ । “ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਾ ਮੰਗਿਆ । “ਹਵਾ ਨਾਲ । 
ਵਮੂੰਹ ਫੱਭਿਆ। "?ਅਨੈਦ ਮੰਗਲ ਕਰਕੇ। ""ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ ਨੇ ਦਿਆਲ ਮਰਿਆ ਭੱਠਾ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੮੭੨ ) _ਰਿਤੁ ੨ । ਅੰਸੂ ੪੨, 

ਬੀਰ ਠਾਂਢੇ ਤਊ ਧੀਰ ਹਾਰੀ॥੩੮॥ਕਟੋਚੀ ਕਿਪਾਲੈ ਬਿਲੋਕੜੋ ਦਯਾਲਾ' ' 
_ਹੂਝੇ ਔਰ ਸੈਲੈ ਪਤੀ ਧੀਰ ਹਾਲਾ। ਮਨੋ ਜੇਗ ਕੇ ਤੋਰ ਡਾਰੇ ਕਪਾਟੈ । 
ਕਿਥੋਂ ਥੈਭ ਰਰਡਜੋ ਪੁਭੂ ਨੇ ਉਪਾਟੋ” ' ੩੬॥ ਭਯੋ ਸ਼ੋਕ ਸ਼ੱਤਾਨ ਕੇ ਬੀਚ 
ਸਾਰੇ।ਹਤੀ ਕੋਟ ਕੀ ਓਟ ਮਾਨੋ ਬਿਦਾਰੇ।ਪਿਖਜਯੋ ਭੀਮਚੈਦੇ ਬਡੇ ਜੈਗ ਮਾ- 
ਨੀ%ਹਤਜੋ ਸ਼੍ਰੀਗਰੁ ਨੈ ਫਤੇ ਲੀਨਿਜਾਨੀ- ॥੪੦॥ਪ੍ਰਿਥੀਚੇਦ ਆਦੇ ਅਨੰਦੇ 
ਬਿਲੀਦੇ । ਅਬੈ ਹੈ ਨ ਠਾਂਵੇ ਡਰੈ ਸ਼ੱਤ ਮੰਦੇ।ਚਲਾਈ ਤੁਵੈਗੇਂ ਕੜਾਕਾੜ 
ਛੋਰੀ। ਮਨੋ ਮੇਘ ਓਰੇ ਪਰੇ ਪੁੰਜ ਗੋਰੀ ̀ । ੪੧॥ ਬਲੇ ਆਪਣੋ ਓਜ ਦੋਨੋ 
ਲਗਾਏ । ਖਿੰਚੈ' ਚਾਂਪ ਕੌ ਤੀਰ ਤੀਖੇ ਚਲਾਏ।ਖਰੈ ਸੇਲ ਠੇਲੋ ਭਈ ਰੇਲ 
ਪੇਲਾ । ਮਿਲੇ ਤੁੰਡ ਬੈਗੈਨ ਕੇ ਹੇਲ ਬੇਲਾ” ॥ ੪੨ ॥ ਇਸੀ ਰੀਤਿ ਮਾਚਜੋ 
ਮਹਾਂ ਜੈਗ ਰੌਰਾ । ਲਹੂ ਮਾਸ ਤੇ ਦਾਰਨੰ ਭੂਰ ਠੌਰਾਂ।ਮਰੇ ਪੁੰਜ ਬਾਜੀ%ਪਰੇ 
ਖੇਤ ਮਾਂਹੀ । ਲਗੇ ਘਇ ਘੂਮੇ ਘਨ ਧੂਮ ̀ਤਾਂਹੀ'”॥੪੩॥ਵਿਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ 
ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਦੁਤਿਯ ਰੁਤੇ “ਨਦੌਣ ਜੱਧ ਦਯਾਲ ਬੱਧ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਏਕ ਚਤਰ ਸੰਰਿੰਸਤੀ 
ਐੰਸੁ। ੪੧॥ ੪੨, [ਜੰਗ ਜਿੱਤਣਾ । ਅਲਵ ਖਾੰ ਦਾ ਰਾਤੀਂ ਨੌਸਣਾ] । 
ਚੌਧਈ।ਕਛਕ ਧੀਰ ਧਰਿ ਅਰ ਰਹੇ ਲਖ ਸ਼ਰੀਗੋਬਿੰਦਸਿੰਘ''ਦੀਨ ਤੁਵੇਗ 
ਸ ਦਾਸ ਕੌ ਗਰਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣ ਸਿੰਘ॥੧॥ਪਾਧੜੀ &ਦ॥ਧਰਿ ਚਾਂਪ ਹਾਬ ਹਯ 
ਕੋ ਢੈਧਾਇ । ਰਿਪੁ ਸਮੁਖ ਹੋਇ ਕਰਿ ਜੀਤ ਚਾਇ । ਬਡ ਬੇਗ ਸਾਬ 

_ਭਾਬਾ ਮੜਾਰ'ਕਾਵਕੋ ਖਤੋਗ ਖਰ ਮਨੋ ਮਾਰ॥੨॥ਗੁਨਬਿਥੈ ਸੈਧਿ ਕਰਿ 
ਤਾਨ ਤਾਨ''।ਰਿਸ ਧਰਿ ਬਿਸਾਲ ਮੁਚਕੈਤਿ ਬਾਨ%ਤਬਿਗਲਯੋ ਸ਼ੁਕਕਰਿ 
ਬੈਗ ਕੂਗ/ਜਿਸ ਪੇਖਿ ਭਦੇ ਕੈ ਭੀਤ ਸੂਰ॥੩॥ਸ਼ੱਤਨਿ ਬੀਚ ਕਰਿ ਰੌਰ ਡਾਰ। 
ਇਤ ਉਤ ਤਕਾਹਿ ਉਰ ਧੀਰ ਹਾਰ। ਪਨ ਅਪਰ ਤੀਰ ਸਤਿਗੁਰ 
ਹਾਲ ਜੇਹ ਜੋਰਿ ਕਰ ਜੋਰ ਤਾਸ“॥੪॥ ਚਰਕੈਤਿ ਚਾਂਪ ਬਰਪੁੰਤਿ 

ਠ ਨੂੰ (ਮਰਿਆ) ) ਦੇਖਕੇ । “ਉਖੇੜਿਆ ਹੈ । “ਮਾਨੋ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਓਟ ਸੀ ਜੋ ਢਹਿ ਗਈ 
ਅਦਾ ,ਅਆਾ। ਅਨ ) ਉਸ ਨੂੰ ̀̀। “ਹੁਣ ਮੰਦੇ ਵੈਰੀ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਆ ਕੀਤੇ। “ਹੱਲਾ ਬੱਲਿਆ।ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਭਜਾਨਕ ਹੋ ਗਈ । 

_ ਘੋੜੇ । "ਉਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ [ ਹਿੰਦੀ, ਧੂਮ,=ਰੇਲਾ, ਹਮਲਾ] । "ਵੈਰੀ ਕੁਛ ਧੀਰਜ ਧਾਰਕੇ 
ਅੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ (ਇਹ ਗਲ) ਜਾਣਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ””'। . 
੧੩ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂੜ ਗੱਜੇ । "ਡੱਥੇਵਿਚੋਂ । `੧ਖਸਰਪ ਵਰਗਾ। '“ਚਿੱਲੇ 
ਵਿਚ ਗਿਰ ਤੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਤਾਣਕੇ। ੯&ੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੀਰ । “”ਚਿੱਲੇ ਵਿਚ ਹਥ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ਼ 

ਰ ਜੋੜਕੇ ਤਿਸ (ਤੀਰ) ਨੂੰ । ਲਂਘਾ -ਜਾਇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੮੭੪ ) ਰਿਤੁ ੨ । ਅਸੂ ੧੨, 

ਤੀਰ।ਸਰੜੈਤਿ ਜਾਤਿ ਬਰੜੇਤਿਬੀਰ'।ਤਕਯੈ'ਤ ਸ਼ੱਤੱਹਤਯੋਤਿ ਜੇਗ।' 

ਅਭਿਖੈਤਿ ਤਾਸਿ ਥਰਰੈਤਿ"ਅਰ॥੫॥ਕਰਿਖੇਤਿ ਸ਼ੀਘੁ ਨਿੰਕਸੈਤਿ ਬਾਨ'। 

ਖਿਚਖੈਤਿ ਚਾਂ੫ ਲਗਖੈਤਿ ਕਾਨਿਐਮੁਚਕੌਤਿ ਜਾਤਿ,ਬਰਿਯੋਤਿ ਧਾਇ” । 

ਗਿਰਖਤਿ ਬੀਰ ਬਕਖਤਿ“ਹਾਇ'॥੬॥ਇਮ ਚਾਰ ਬਾਨ ਦਾਏਂ ਸੁ ਹਾਥ । 

ਬਿਚ ਸ਼ੱਤਨਿ ਮਾਰੇ ਕੋਪ ਸਾਬਿ/ਪਨ ਬਾਮ ਹਾਥ ਤੇ ਐਂਚਿ ਚਾਪਬਿੱਦਯਾ 

ਪ੍ਬੀਨਧਨੈਂ ਬਾਨ ਆਪ! ॥੭॥ ਛੋਰੇ ਖਤੰਗ ਭਟ ਅੰਗ ਭੇਗ। ਮੁਖ ਰਕਤ 

ਮਨੋ ਰਸ ਬੀਰ ਰੋਗ । ਦਲ ਅਰਿਨਿ"” ਸਮੁਖ ਕਰਿਕੈਂ ਪਯਾਨ।ਚਪਲਾਇ 

ਤਰੈਗਮ ਕੋ ਮਹਾਨ ॥੮ ॥ ਬਡ ਹੇਲ ਘਾਲਿ ਕਰਿ ਧੂਮ ਧਾਮ । ਪਹੁਂਚੇ 
ਸਮੀਪ ਨਹਿ ਦੈ ਅਰਾਮ"'।ਧੀਰਜ ਛੁਰਾਇ ਦਲ ਕੌ ਭਜਾਇ । ਕਰ ਬਾਮ 

ਬਾਨ ਤੋਂ ਕੋ ਚਲਾਇ”” ॥ ੯॥ ਗੁਰ ਕੀ ਸਹਾਇ ਲੈ ਭੀਮਚੇਦ । ਬੀਗੰਨ 
ਬਿੰਗਾਰ ਧੀਰਜ ਬਿਲੋਦ । ਘੋਗੰਨ ਚਲਾਇ ਮੋਰਨਿ ਮਨਿੰਦ। ਕਹਿ “ਮਾਰ 

ਮਾਰਾ ਉਮਡੇ ਨਰਿੰਦ॥੧੦॥ ਜੇ ਹੁਤੇ ਕਟੋਚ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਆਦਿ । ਹੱਲ ਗਏ 
ਪਾਇ ਪਾਛੇ ਬਿਬਾਦਿ”। ਭਟ ਬਲੀ ਗਯੋ ਮਰਿ ਭਿਰਹਿ ਕੋਦਿ"। ਗੁਰੁ ਕੌ 

ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹਿੰ ਸਹਹਿੰ.ਸੋਇ ॥ ੧੧ ॥ ਤਜਿ ਖੇਤ; ਬਾਰ'“ ਕੀ ਕਰਿ ਸੈਭਾਰ। 

ਹੰਤਿ ਸਨ ਸਨ ਲਰਤੇ ਜੁਝਾਗਕਠ ਗੜ" ਉਤੇਗ ਥਲ ਗਾਦਿ'” ਜੋ!ਏ। 

ਤਹਿੰ ਭਾਜਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਜਾਇ ਸੋਇ£੧੨॥ ਕੇਤਿਕ ਥਿਰੇਤਿ ਬਾਹਿਰ ਸੁਭੱਟ। 

“ਧਨੁਖ ਨੇ ਚਿਰੜ ਬਿਰੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੀਰ ਛੁੱਟੇ । "ਸ਼ੂਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਤੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਦੇ 

ਹਨ ਉਹ) ਚੀਕਦੇ ਹਨ ਸੂਰਮੇ । (ਅ) ਸ਼ੂਕਦੇ ਤੀਰ ਵੜਦੇ ਹਨ ਸੂਰਮਿਆਂ (ਦੀਆੰ ਦੇਹਾਂ ਵਿੱਚ) 

੩(ਤਕਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ) ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ । “ਕੰਬਦੇ ਹਨ । (ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ) ਬਾਣ ਛੇਤੀ ਕੱਢਦੇ 

ਹਨ । “ਲਗਦਾ ਹੈ ਕੈਨ ਤਕ । “ਵੜਦਾ ਹੈ (ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਦੇ) ਜਾਕੇ । "“ਹਾਇ' ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ । ੯ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਧਨੁਖ ਬਾਣ ਦੀ ਵਿਦਯਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹਨ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਮਾਨ 

ਖਿੱਚੀ । ““ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ । "ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤ ਭਾਵ ਸਾਹ 

ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। "ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਕੇ । "੧ਲੜਦਿਆਂ । "੧(ਹੁਣ) ਕੌਣ 

ਭਿੜੇ $। ““ਵਾੜੇ ਦੀ । "੬ਕਾਠ ਦੇ.ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ । "ਮਜ਼ਬੂਤ । __”ਪਾ:-ਬੀਰ । 

ਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ- ਮੁਖਵਾਕ ਕਥਨ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ, ਬਾਬਤ:- “ਤਵ ਕੀਟ ਤੇ 

ਲੌ ਤੁਵੇਰੀ ਮੈਗਾਰੇਮਹ੍ਰਿਦੇ ਏਕ ਰਾਵਤ ਕੇ ਤੋਂ ਕਿ ਮਾਰੈ । ਗਿਰਿਯੋ ਝੂੰਮ ਭੂਮੈ ਕਰਿਯੋ ਜੁਧ ਸੁੱਧ ॥ 

ਤਊ ਮਾਰਿ ਬੋਲਯੋ ਮਹਾ ਮਾਨਿ ਫੁੱਧ॥ ੧੭॥7” ਫਿਰ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਦੂਕ ਛੱਭਕੇ 
_ ਅਸਾਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਫੜਿਅ£-` “ਤਜਿਯੋ ਤੁੱਪਕੈ ਬਾਨ ਪਾਨ ਮੈਭਾਰੇ ॥ ਚਤੁਰ ਬਾਨਈ ਲੈ ਸੁ 

ਸੱਬਿਯੀ ਪ੍ਰਹਾਰੇ ॥ ਤ੍ਰਿਤਿਯੋ ਬਾਂਣ ਲੈ ਬਾਂਮ ਪਾਂਣੈ ਚਲਾਏ” । [ ਸੱਬਯ=ਸੱਜਾ । ਬਾਮ=ਖੱਬਾ]। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _( ੪੮੭੫) ਰ ਰਿਤੁ ੨ । ਅਸੂ ੪੨, 

ਪਿਖਿ ਹਿਲੋਂ ਪਾਇ ਤਿਨ ਕੌ ਦ ਦਬ ਬੱ ਿਸੱਦਕ ਬਾਰ ਕੜਾਕੜ ਛੁਟਿ ਤੁਢੈਗ। 
ਗਲਕਾਨਿ ਲਗਤਿ ਕਰਿ ਅੰਗ ਕੈਗ।੧੩॥ ਕਾਵੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕਾਟੇ ਸਰੀਰ । 
ਬਾਢੇ ਉਮੰਗ ਲਖਿ ਜੀਤ ਬੀਰ। ਬਹੁ ਬਜਨ ਬਾਜ” ਉਤਸਾਹ ਹੇਤੁ। ਸਭਿ 
ਵਧੇ ਅੱਗ ਲਿਯ ਜੁੱਧ ਖਤ॥੧੪॥ਬਹ ਭਈ ਲੋਬ ਪੋਥਨ ਕਰਾਲ।ਗਨਮਾਸ 
ਖਾਤਿ ਕੂਕਰ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਲ । ਗਨ ਗ੍ੱਧ ਇਿੱਧ ਭਰਮਤਿ ਐਕਾਸ਼। ਤ/ਰ ਚੋ'ਚ 
ਮਾਸ ਕੋ ਕਰਤਿ ਗ੍ਰਾਸ ॥ ੧੫॥ । ਮਿਲਿ ਕੈਕ ਬੈਕ ਅਰ ਕਾਕ ਕਕ” । 
ਕੂਕਰ ਕਰਾਲ” ਢਿਗਢੂਕਦੂਕਿ ਬਹੁ ਕਰਤਿਜੋਗਨੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾਨ/ਨਾਚੈਤਿ 
ਵਿਰਤਿ ਮਖ ਕਰਤਿ ਗਾਨ ॥ ੧੬। ॥ ਲੀਨੇ ਧਕਾਇ ਕਰਿ ਨੋਰ ਨੌਰ” 
ਤਹਿ ਅਰੇ# ਬੀਰ ਲਰਿ ਫੋਰ ਵੇਰ(ਚਹੁ ਦਿਸ਼ਿਨਿ ਬਿਥੈ ਰਿਪੁ ਘਰ ਘਰ, ੍  
ਗੁਲਕਾਨਿ ਬਾਨ ਹਤਿ ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ॥੧੭॥ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਭਟ ਢਦੌਰਿ ਦੌਗਿ 
ਤ੍ਾਸਹਿਂ ਉਪਾਇ ਵਿਰਿ ਠੌਰ ਠੌਰ । ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਪ੍ਰਹਾਰਿ ਬਹ ਮਾਰਿ ਮਾਗਿਜੇ 
ਅਰੇ ਸ਼ਤ੍ਰ ਤਿਨ ਟਾਰਿ ਟਾਰਿ'॥੧੮॥ ਪ੍ਰਭੁ ਸਪਤ ਬਾਨ ਤੇ ਜੀਤ ਜੁੱਧ । 
ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਾ-ਏਂ ਦੀਏ ਬਿਚਬਾਰਿ ਕੁਰੱਧ”।ਨਹਿੰ ਥਿਰਯੋ ਗਯੋ ਬਾਹਿਰ ਬਿਸਾਲ। 
ਕਠਗੜੇ ਬਿਖੈ ਬੜਿਗੇ ਉਤਾਲ ।। ੧੯ ॥ ਬਿਚ ਬਰੇ ਬਾਰ ਪਿਖ ਬਾਰਿ 
ਬਾਰਿਅਰ ਰਹੇ ਓਜ ਅਰਿ ਧਾਰਿ ਧਾਗਿ।"ਛੂਟੇ ਤਵੈਗ ਬੈਗੇਰ ਫੇਰ। ਬਿਚ 
ਥਿਰ ਕਟੋਚੀਆ ਲੀਨਿ ਘੇਰ"? ॥੨੦॥ ਪੁਨ ਭਯੋ ਜੁੱਧ ਕੁੱਧਤਿ ਕਰਾਰ-। 

'ਦਬਾਉਣਲਝੀ; ਵਾਜ ਵੱਜੇ।₹ਨ_ ਕਦੇ ਹਨ । 5 ਭ-ਜਾਨਕ ਕੁੱਤੈ। “(ਏਹ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇਕੇ ਨੇੜਾ ਹੀ 
ਨੇੜਾ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ) । =ਅਤੇ । “ਹਟਾ ਹਟਾ ਕੇ । “ਵਾੜ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਕ਼ੋਧ ਨਾਲ ਵਾੜ 
ਦਿਤੇ । ੯ਵਾੜੇ ਵਿਚ ਵੜੇ ਟਏ ਵੇਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ । '“ਫੇਰ ਗੋਲੀਆਂ ` ਚਲਾਈਆਂ ਬੁੰਗੇ ਵਲ ਨੂੰ 
ਭਾਵ ਕਾਠਗੜੇ ਉਪਰ ਤੇ ਉਮ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਕਟੋਚੀਏ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ.। (ਅ) ਬੰ ਬੁਰੀ ਦਾ ਅਰਥ 
ਬੁਰਜ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ “ਬਿਚ ਬਿਰ” ਤੋਂ ਸਹੀ ਪਿਆ ਹਦ ਹੈ -ਕਾਠਗੜ” ਯਾ “ਵਾੜਾ? । 
(ਇ) ਬੁੰਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਫੌਜ ਦੀ ਬਾਰ ਬਰਦਾਰੀ ਬੀ ਹੈਂਦਾ ਹੈ। __ _ ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ- 
ਸਚਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਤੱਕੋ: ਜਦੋਂ ਗੋਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਨੇ _ਵਜਦੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੱਜੀ। ਪਰ ਸੱਤ ਤੀਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ 
ਗਲ਼ ਵਿਚ ਆਪ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ. ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਟਿੰਦੇ ਹਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ,ਕਿਸ ਦੇ ਜਾਕੇ ਵੱਜੇ 
ਹਨ । ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 
ਜਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ _ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਬਾਤ ਹੀ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ:- 
``` “ਲਗੇ ਯਾਂ ਲਗੇ ਨਾ ਕਛੂ ਜਾਨ ਪਾਏ॥ ੧੮॥ ਸੁ ਤਉ _ ਠਉਢਈਵ 

_ ਜੁੱਧ ਕੀਨੇ ਉਥਾਰੈ ॥ ਤਿਨੈ ਬਦ ਕੋ ਬਾਰ (ਦੇ ਡਾਰ”॥ [ਬ: ਨਾ: 

ਡੀ 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੮੭੬) ਰਿਤੁ ੨। ਅੰਸੂ ੪੨. 

ਛੁਟਕੈਤਿ ਬਾਨ ਗੋਰੀ ਹਜ਼ਾਰ । ਥਿਰ ਭਏ ਬੀਚ ਸ਼ੱਤ੍ਨਿ ਬਿਲੋਕਿ । ਤਬਿ 
ਸੁਭਟ ਆਪਨੇ ਲੀਨਿਰੋਕ॥੨੧॥-ਅਬਿ ਗਏ ਹਾਰ; ` ਬਿਚ ਹੋਇ ਗਾਵ। 

੍ `ਨਿਕਸਹਿਂ ਨ ਵਹਿਰ ਬਡ ਤ੍ਰਾਸਿ ਬਾਢਿ-। ਇਮ ਵਤੋ ਲੀਨਿ ਪ੍ਰਭੂ ਰਨ 
ਮਬਾਰ । ਦੁਇ ਦਿਸ਼ਿਨਿ ਬੀਰ ਲਖਿ ਕੈ ਉਦਾਰ ॥੨੨॥ ਨਹਿੰ ਚਿਦੇ ਤ੍ਰਾਸ 

ਜਿਨ ਕੇ ਕਦਾਪਿ। ਰਿਪੁ ਕੌ ਪਲਾਇ ਹਤਿ ਤੀਰ ਆਪ੫। “ਜਿਮ ਪਥਮ 
ਪਾਂਵਟਾ ਜੀਤ ਜੈਗ । ਗਨ ਸੈਲਪਤੀ ਕਰਿ ਤ੍ਰਾਸ ਸੈਰ॥੨੩॥ਅਬਿ ਤਿਸੀ 
ਰੀਤਿ ਇਹ ਜੀਤ ਪਾਇ।ਗੁਰ ਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਬਹੁ ਬਡਾਇ” ਇਮ ਕਰਤਿ 
ਕੀਰਤੀ ਸੁਭਟ ਬਿੰਦ । ਹਟਿ ਪਰੇ ਸਿਵਰ ਨਿਜ; ਕਰਿ ਅਨੰਦ ॥ ੨੪ ॥ 

ਸ਼ੱਤ੍ਰਠਿ ਭਜਾਇ ਬਿਚ ਬਾਰ ਬਾਰਿ'।ਤਬਿ ਆਨਿ ਕਰਜੋ ਡੇਰਾ ਸੁਧਾਰਰਿ। 
ਦੁੰਦੀਗੇ ਬਜਾਇ ਹਰਖੰਤਿ ਬੀਗਸਭਿ ਉਤਰ ਪਰੇਨਿਜ ਲੈ ਬਿਹੀਰ॥੨੫॥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਵਰ ਆਪਨਿ ਲਗਾਇ। ਉਤ ਭੀਮਚੋਦ ਕੁਛ ਦੂਰ ਜਾਇ। 
ਡੇਰਾ ਉਤਾਰਿ ਆਨੰਦ ਧਾਗਿਬਿੱਸਾਮ ਕੀਨਿ ਨਿਸ ਤਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿ ॥੨੬॥ 
ਨਹਿ ਦਿਸਹਿ ਨਿਕਟ ਤੋਂ ਜਾਤਿ ਕੋਇ। ਸਭਿ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਅਰਧ 
ਸੋਇ੧।ਤਬਿ ਅਲਫਖਾਨ ਕਾਟੋਚ ਸੈਗਮਿਲਿ ਮੰਤ੍ਰ ਕੀਨਿ“ਨਹਿੰ ਬਨਹਿ 
ਜੈਰ॥੨੭॥ਤਜਿ ਬਾਰਿ“ ਚਲਹੁ ਇਸ ਬਾਰਆਘਮਰਿ ਬਿੜੜਵਾਲੀਆ, 
ਸੁਭਟ ਖਾਪ” । ਗੁਰ ਬਡੋ ਬੀਰ ਦਿਨ ਕੋ ਸਹਾਂਇ। ਹਤਿ ਇਕ ਤੁਵੈਗ 
`ਤੇ ਜੀਤ ਪਾਇ ॥ ੨੮॥ ਜਬਿ ਹੋਇ ਪ੍ਰਾਤਿ ਘਮਸਾਨ ਘੋਰ । ਰਿਪੁ ਪਰਹਿਂ 
ਆਨ ਚਹੁੰ ਓਰ ਜੋਰ । ਲਰਿ ਮਿੱਤੁ ਪਾਇ ਨਿਪ ਕੈ ਸੁਭੱਟ'।ਬਿਨ ਦਯਾਲ 
ਭਿਚੈ ਤਹਿ ਕੋ ਦਬੱਟ“ ?॥੨੯॥ ਗੁਰ ਬਰੇ ਬੀਚ ਕਰਿ ਰੇਲ ਪੇਲ"'। ਹੁਇ 

` ਖਰੋ ਕੌਨ ਤਿਨ ਹੇਲ ੜੋਲ''। ਨਾਹਕ ਮਰੇਤਿ", ਤਜਿ ਦੇਹੁ ਜੁੱਧ । ਗੁਰ 
ਬਿਨਾ ਇਨਹੁੰ ਪਰ ਪੁਨਹ ਕੁੱਧ'॥੩੦॥ਕਰਿ ਮਹਾਂ ਜੈਗਜੀਤੈ' ਨਿਸੈਗ'। 
ਇਕ ਰੈਗ ਸਦਾ ਹਮ ਤੋ?ਹੋ ਸੈਗ।ਇਮ ਚਲਤਿ"“ ਬਾਤਿ ਸੁਨਿ ਅਲਵ- 

__ ਵਿਚ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਾੜਕੇ । “ਸੰਧੇਰੀ ਰ/ਤ ਗੁਜਾਰਨ ਨੂੰ । “ਅਧੀ (ਰਾਤ ਤਕ) ਮੱਕੇ ।(ਅ) ਅੱਧੇ 
ਜੱ ਗਏ । “ਤਦ ਅਲਫ ਖਾਨ ਨੇ ਕਟੋਚੀਏ ਨਾਲ । “ਵਾੜਾ ਛੱਡ ਕੇ । ਇਸ ਵੇਰੀ ਭਾਵ ਹੁਣੇਂ । 

“ਸੂਰਸੇ ਖਪ ਗਏ, ਬਿਬੜ' ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰਿਆਂ ਗਿਆ । “(ਜੋ) ਲੜੇਗਾ (ਉਹ) ਮਰੇਗਾ (ਚਾਹੇ) 

ਰਾਜਾ ਚਾਹੇ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ । ੯ਦਿਆਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਓਥੇ ਕੌਣ ( ਜੈਗ ਵਿਚ ) 
ਰ ਭਿੜੇਗਾ । "ਗੁਰੂ ਜੁੱਧ ਵਿਚ ਵੜੇਗਾ ਤੇ ਰੇਲ ਪੇਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਭਾਵ ਭਾਜੜ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਪਾ 

-_ ਦੇਵੇਗਾ । "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੱਲਾ ਬੱਲੋਗਾ । "“ਨਾਹਕ ਮਰਦੇ ਹੋ । "₹ਗਾਵ (ਜਦੋਂ ਏਹ) ਗੁਰੂ 
ਰ ਤੋਂ ਬਿਲਂ (ਹੋਣਗੇ ਤੋਂ ਵੈਰ ਲੜੀ "ਮਨਿ ਹਕ ਜੱਤਰੀ “ਚਲ ਦੀ ਬਾਤ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੮੭੭) __ਰਿਤੁ ੨। ਅੰਜੂ ੪੧, 

ਖਾਨ । ਮਨ ਜਾਨਿ" ਮਾਨਿ ਸਨਮਾਨ ਠਾਨਿ॥ ੩੧॥ “ਨੀਕੀ ਭਠੰਤਿ ਹਮ 
ਆਇ ਫੇਰ । ਬਹ ਦੇਇ ਦੇਡ ਇਨ ਘੇਰਿ ਘੇਰਿ?। ਇਮ ਮੰਤ੍ਰ ਠਾਨਿ ਸਵ- . 
ਧਾਨ ਹੋਇ। ਬਨਿ ਸ਼ੀਘ ਤਯਾਰ ਇਸ ਰੀਤਿ ਸੋਇ ॥ ੩੨॥ ਇਕ ਨਰ 
ਬਿਠਾਇ ਉਚੇ ਸਥਾਨ । ਤਿਸ ਅੱਗ ਧਰਯੋ ਦੁੰਦਭਿ ਮਹਾਨ । “ਸਭਿ ਨਿਸਾ 
ਬਜਾਵਤਿ ਰਹੋ ਏਹ।ਜਬਿ ਲਖਹਿੰ ਪ੍ਰਤਿ" ਉਠਿ ਤਯਾਗ ਦੇਹ॥੩੩॥ਚਲਿ 
ਆਉ ਕਾਜ? ਸਮੁਝਾਇ ਤਾਂਹਿ। ਚਢਿ ਹਯਨਿ ਪਯਾਨੋ ਸ਼ੀਘ ਮਾਂਹਿ।ਤਸ- 
ਕਰਨਿ ਗਤੀ ਸੱਭਿ ਅਪਨ ਧਾਰਿ । ਕਰਿ ਮੌਨ ਵਹਿਰ ਨਿਕਸੇ ਪਧਾਰਿ॥ 
੩੪॥ ਨਹਿ ਲਖੇ ਜਾਤਿ ਗਮਨੇ ਸੁ ਧਾਮ ਗੁਰ ਆਦਿ ਇਨਹੁੰ ਸਭਿ ਕਰਿ 
ਅਰਾਮਜਬਿ ਭਈ ਭੋਰ ਦੰਦਭਿ ਸੁਨੰੰਤਿ।ਬਿਚ ਹੈਂਮਵਾਸ”ਸਗਰੇਭਨੰਤਿ 
॥੩੫॥ ਤਬਿ ਗਯੋ ਬਜਾਵਨਹਾਰ ਭਾਜਿ/ਅਵਿਲੋਕ ਲੀਨਿ ਸੂਨੋ ਸਮਾਜ । 
ਰਿਪੁ ਗਏ ਭਾਗ ਤਜਿ ਲਾਜ ਦੀਨਿ । ਗਾ ਅਲਵਖਾਨ ਖਾਨਾਨਿ ਲੀਨ" 
॥੨੬॥ ਨਹਿ ਥਿਰ ਕਟੋਚੀਆ ਧੀਰ ਧਾਰਿ। ਨਹਿ ਅਰੇ ਮੂਢ ਗੀਦੀ 
ਗਵਾਰ । ਤਬਿ ਸਰਬ ਬਾਹਿਨੀ ਕੋਰ ਬੀਗਹੱਇ ਸਨਧਬੱਧ ਗੇ ਬਾਰਿ ਤੀਰ 
। ੩੭॥ ਸਭਿਹੰਨ ਜਾਇ ਲੀਨੋ ਨਿਹਾਗਉਰ ਭੀਰੁ ਕੁਰ ਭਾਜੇ ਬਿਚਾਰ । 
ਮਨ ਹਰਖ ਧਾਰਿ ਕਰਿ ਜੀਤਿ ਬਾਤਿ” । ਸੁਨਿ ਭੀਮਰੈਦ ਆਨੰਦ ਗਾਤਿ॥ _ 
੩੮॥ ਤਬਿ ਨਿਕਟ ਨਦੌਣ ਡੇਰਾ ਸੁ ਡਾਗਿ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇ ਲਹਿ ਜੀਤ 
ਸਾਰਿ। ਸੈਂਦਰ ਤੁਰੈਗ ਸਰਿਤਾ ਬਿਲੌਕਿ । ਜਲ ਬਿਮਲ ਬਿਪਾਸਾ ਚਲਿ 
ਅਰੋਕ ॥੩੯॥ ਤਿਸ ਤੀਰ ਧੀਰ ਗੁਰ ਥਾਂਨ ਨੀਕ । ਪਿਖਿ ਸਿਵਰ ਕੀਨਿ 
ਉਤਰੀ ਅਨੀਕ” । ਜਸੁ ਕਰੈਂ ਸਕਲ ਪਭ ਕੋ ਬਿਸਾਲ। “ਸੇਵਕ ਨਿਵਾਜ 

_ਰਿਪੁ ਕੋ ਕਰਾਲ! ॥ ੪੦॥ ਇਕ ਦਿਨ_ਬਿਤਾਇ ਕਰਿ ਖਾਨ ਪਾਨ । 
ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਰਾਜਿ ਉਚੇ ਸਥਾਨ । ਬਹੁ ਖਰੇ ਤਰੋਵਰ ਸਹਿਤ ਸੈਲ । 
ਸਲਿਤਾ ਸਬੇਗ ਕੀ ਕਰਤਿਸੈਲ॥੪੧॥ਦਿਨ ਕਿਤਿ ਕਕੀਨਿ ਡੇਰਾਮੁਕਾਮ। 
ਰਾਜਨ੯ ਦਿਖਾਇ ਅਪਨੇ ਸੁ ਧਾਮ। ਪੁਭੁ ਕੋ ਪ੍ਰਸੈਨ ਸਭਿ ਭਾਂਤਿ 

ਰ ਕੀਨਿ । ਬਹੁ ਸੁਜਸੁ ਕਹੈਂ ਬਨ ਅੱਗ ਦੀਨੇ॥ ॥੪੨॥ ਪਰ੫ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਰਬ 
-<=-=ਲਕਲ==ਕ 

“ਮਨ ਵਿਚ ( ਚੋਗ ਗਲ) #ਲਕੇ। “ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਦੇਧ। “ਦਰਾਂ ਵਾਂਗ “ਗੁਰ ਆਦਿ 
(ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ) ਅਰਾਮ ਵਿਚ ਸਨ । “ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ । <ਦਿਲ ਦੇ ਭਾਂਢੇ ਕਾਇਰ “ਜਿੱਤ 

___ ਦੀਆੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । "ਸੈਨਾ । ੯ਰਾਂਜਿਆਂ ਨੇ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੮੭੮) ਰਿਤੁ ੨ । ਅੰਸੂ ੪੩, 

ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਇ। ਤੁਮਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਗੇ ਸੁ ਜੋਇ।ਇਸ ਰੀਤਿ ਦਯੋਸ ਕੋਤਿਕ 
ਬਿਤਾਇ। ਗਰ ਕਰਤਿ ਅਨੰਦ ਜਲ ਤਟ ਸੁਹਾਇ ॥ ੪੩ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਪ੍ਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿੰਥੇ ਦੁਤਿਯ ਰੁਤੇ “ਨਦੌਣ ਜੁੱਧ ਫਤੇ ਲੈਣ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਝਰਨਨੰ ਨਾਮ ਦੁਇ ਚਤਵਾ- 

ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ॥੪ 11 ੪੩, [ਆਲਸੂਨ ਮਾਰਨਾ] 
ਦੋਹਗਾ ॥ ਦੈ ਬਿੰਸਤ ਗਿਨਤੀ ਬਿਖੈ ਧਾਰਿ ਪਹਾਰਨ ਕੇਰਿ। ਮਹਾਂ ਬਹਾਦਰ 
ਬਿਦਤ ਭੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੀਰ ਬਡੇਰ ॥ ੧ ॥ ਸ੍ਰੈਯਾ ਛੇਦ ॥ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਮਿੱਤਰ ਗਿਰ- 

ਪਤੀ';ਪਹਾਰੀ ਸਭਾ ਲਗਾਹਿੰਬੀਰ” ਜਿਸ ਥਾਨ'। ਜਹਿ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਬਾਰਤਾਂ 

ਹੋਵਹਿਸ਼ਸਤ੍ ਪ੍ਰਹਾਰਨਿ ਕਰਹਿ ਬਖਾਨ । ਤਹਾਂ ਪ੍ਰਥਮ ਗਿਨਤੀ ਮਹਿੰ 
ਸਗਰੇ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕੋ ਗਿਨਹਿੰ ਮਹਾਨ । 'ਜੁੱਧ ਪ੍ਰਬਿਰਤੇ ਨਾਮ ਜਿ ਸਿਮ- 

ਰਹਿੰ ਸੋ ਭੀ ਬਿਜੈ ਪਾਇੰ ਰਿਪੁ ਹਾਨਿ” । ੨॥ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸ਼ੱਤ ਹੁਇ, ਗਿਨਹਿੰ 

ਠੰ ਮਨ ਮਹਿੰ;ਥੋਰਨਿ ਸਾਬ ਹਤਹਿਂ ਹਥੀਆਰ'/ਨਰਕੈ ਹੋਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਤਿ 
ਰਨ ਮਹਿ, ਅਰਹਿ ਬੀਰ ਤਿਸ ਮਾਰਹਿੰ ਡਾਰ । ਰਿਪੁ ਨਹਿ ਠਹਿਰਹਿਂ ਭੌ 

ਧਰਿ ਭਾਜਹਿੰ, ਬਿਜੈ ਲੱਛਮੀ ਲੇਤਿ ਉਦਾਰ”। ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਬਹੁ ਕਰਹਹਿਂ 
ਸਜਸ ਕੋਦਰਸਹਿ ਬੋਦਹਿੰ ਆਨੰਦ ਧਾਰਿ॥੩॥ ਪੁਰਿ ਨਦੌਣ ਮਹਿ ਭੌਨ 
ਚਕੋਨੇ ਚੂਨੇ ਮੈਗ ਚਿਨਹਿ ਬਹੁ ਭਾਇ । ਸੁੰਦਰ ਦਰ ਬਰ' ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਨੇ 
ਜਿਨ ਉਚੇ ਪੌਰ” ਕੌਰ< ਛਬਿ ਛਾਇ।ਥਲ ਭੀ ਤੁੰਗ ਬੰਗਲੇ ਸ਼ੋਭਤਿ ਉਪਰ 
ਕਲਸ ਰਖੇ ਦਿਪਤਾਇ।ਚਿੱਤ੍ਤਿ ਬਹੁਤ ਬਚਿੱਤ ਬਨਾਏ ਬਿਸਦ""ਬੈਠਕਾ 

ਬਿਸਤਰ ਬਾਇ"॥੪॥ਨਦੀ ਬਿਪਾਸਾਂ ਕੇ ਤਟ ਸੁਦਰਮੰ ਦਿਰ ਬਨੌ ਅਨੌਕ 
ਪ੍ਰਕਾਗਜਿਤੇ ਗਿਰੇਸ਼੍ਹਰ ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਸਾਦਰਹੇਤੁ ਦਿਖਾਵਨ ਬਿਨਤੀ ਧਾਰਿ।ਲੇ 
ਕਰਿ ਸੈਗ ਆਦਿ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿ ਵਿਰਵਿਰ ਉਚੇ ਥਾਇ ਨਿਹਾਗਹਰਖਾ- 
ਵਤਿਹੈਂ' ਸਕਲਪਛਾਨਹਿੰ ਮਾਨਹਿੰਦੇਤਿ ਅਕੋਰਉਦਾਰ॥੫॥ਅਸ਼ਟ ਦਿਵਸ 
ਲੋ ਖਭੁ ਮੁਕਾਮ ਕਰਿ ਰਹੇ ਹੇਰਿ ਕਰਿ ਥਲ ਰਮਣੀਕ । ਬਰ ਮੰਦਰ ਅਰੁ 

ਸੁੰਦਰ ਸੈਲਨ ਕਰੋਂ ਸੈਲ
 ਜਿਤ ਕਿਤ ਬਿਧਿ ਨੀਕ

ਕਲ ਸਲਿਤਤਾਸੈਦਰ ਮੈ ੩੩ 

੧ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਤ੍ਰ ਵਾ ਸ਼ੱਤ ਪਹਾੜੀ` ਰਾਜੇ । “ਪਹਾੜੀ. ਸੂਰੰਸੇ । “ਜਿੱਥੇ ਸਭਾ ਲਾ (ਬੈਠਦੇ! ' 
ਹਨ । ੧ ਐਉਂ ਕਹਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ) ਜੁੱਧ ਵਿਚ ਰਚਿਆਂ (ਕਲ.ਗ਼ੀਧਰ ਜੀ ਦਾ) ਨਾਮ 

`ਹੀ ਸਿਮਰ ਲਏਗਾ ਉਹ ਬੀ ਜਿੱਤ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ।ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪ) 
ਪਚਾਂਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੈਰੀ ਹੋਣ ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਬਯਾਂਰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰ 

ਹਨ । <ੰਚਿਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ । “ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ । “ਦਰਵਾਜੇ । ੯ਕੋਲੇਂ । . ੧ਰਚਿੱਟੇ। "ਖੁੱਲ੍ਹੀ 

ਥਾਂ ਵਿਚ । "“ਮੈਂਦਰ ਨਦੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ (=ਨਿਰਮਲ) ਜਲ। __'__ ਨੈਂਪਾ:=-ਪਟੇ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ । ( ੪੮੭੯ ) ਰਿਤੁ ੨। ਅੰਜੂ ਓੜੋ, _ 
ਜਲ ਚਲਤਾ ਉਪਰ ਥਲ ਉਚੇ ਕਿਤਹੀਕ” । ਨਾਦਤਿ ਮਗ” ਤੇ ਉਰ 
ਅਹਿਲਾਦਤਿ; ਅਵਲੌਕਤਿ ਹ ਗੁਰ ਬਿਰਹਿਂ ਨਜੀਕ॥ ੬॥ ਗਿਰਵਰ ਪਰ 
ਤਰੁਵਰ ਬਹੁ ਪੁਸ਼ਪਤਿ”; ਕਰਤਿ ਸੈ ਸੈਲ ਬਹੁ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਇ । ਭੀਮਚੇਦ 
ਨ੍ਹਿਪ 8 ਮੈਗ ਕਟੋਚੀ ਸੈਧ ਕਰਨ ਕੌ ਨਰਨ ਪਠਾਇ।ਇਕ ਦਇਿ ਬਾਰਫਿਰੇ 
ਜਗ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਅੰਤਰੋ ਨਿਕਸ ਬਿਲਾਇ!” । ਠਹਿਰਯੋ ਮੇਲ ਪਰਸਪਰ 
ਕਰਨੇ, ਹਰਨੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਦੇ ਹਰਖਾਇਇ ॥੭॥ ਰਣ ਪ੍ਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨ।ਹੰ 
ਬੂਝਯੋ ਜਿਨਹੁ ਬਿਜੈ ਲੈ ਦਈ) ਮਹਾਨ।ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁਨੀ" ਸ਼ੋਨ ਸੁਧਿ 
“ਮਿਲਨਿ ਗਿਰੇਸ਼ਨ ਠਹਿਰਕੋ ਆਨ”ਮਹਾਰਾਜ ਤਬਿ ਕੁਛਉਰਰਿਸਧਰਿ- 
ਬੋ ਮੁਖ ਭਾ ਪਹਾਰੀਆ-ਜਾਨਿ।ਰਹੇਦੀ ਡਰਤਿਜੇਂਗ ਤੇ ਮਿਲਿਗੈ ਹਮਤੇ ਭੇਦ 
ਰਾਖਿਬੋ ਠਾਨਿ॥੮॥੩ਤਯਾਰੀ ਕੁਚ ਕਰਨਿ ਕੀ ਕੀਨ ਸਿਬਜਜੋ ਦਮਾਮਾ ਤਬਿ 
ਰਣਜੀਤ । ਸਭਿ ਰਾਜਨ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਣ ਪਰੀ ਧੁਨਿ ਕੋਸੇ ਬਾਜਕੋ??ਸੈਸੈ ਚੀਤ। 
“ਪਰਿ ਬਿਗਾਰ ਹਿਤ ਰਨ ਕੇ ਹੋਯੋ ਕੈਂਖ ਨਿਜ ਪਰਿ ਚਾਲਨ ਹਿਤ ਕੀਤਿ? 
ਪ੍ਰਥਮ ਨ ਸੁਨੀ; ਅਚਾਨਕ ਕਿਮ ਭਾ ਊ ਭੀਮਚੈਦ ਸੋਂ ਬਿਰਸ ਲਖੀਤਿ”? 
॥੯॥ ਸੁਨਿ ਕਹਿਲੂਰਪਤੀ ਕਰਿ ਤੁਰਨ ਪਠਜੋ ਆਪਨੋ ਤਬਹਿ ਵਜ਼ੀਰ। 
“ਸੀਪੁਭੁ ਸੋਂ ਬੂਝੇ ਸਭਿ ਕਾਰਨ ਕਿਮ ਧੁਨਿ ਕੀਨਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੰਭੀਰ॥ਧਾਇ 
ਉਤਏਲ ਆਇਸਿ' ਤਤਛਿਨ; ਮਿਲਯੋ ਨਮੋ ਕਰਿ ਚਰਨਨਿ ਧੀਰ । 
“ਭੀਮਚੇਦ ਸੈ ਸੈਲੇਂਦ ਬੈਦਨਾ ਕਰੀ ਆਪਕੋ ਪਠਿ ਮੁੜ ਤੀਰ॥ ੧੦॥ ਸੈਸ਼ਯ 
ਭਯੋ ਕੀਨ ਧੁਨਿ ਕੈਸੇ ਹਿਤ ਬੂੜਨਿ ਕੇ ਤੂਰਨ ਆਇ । ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ _ 
ਕਹੜੋ ਕੌਪ ਕਰਿ “ਹਮ ਕਿਹ ਹਿਤ ਆਨਯੋਂ ਸਹਿਸਾਇ੧ਵਤੇ ਭਈ ਲਖਿ 
ਗਰਬਜਯੋ ਮਾਨ), ਪ੍ਥਮ ਬਾਰਤਾ ਕੌ ਬਿਸਰਾਇ। ਹਮ ਕੋ ਸੁਧਿ ਭੀ ਕਰੀ 
ਨਹੀ ਕਿਮਪਸੱਤ੍ਰਨਿ ਮੈ ਸੈਗ ਸੈਧਿ ਠਹਿਰਾਇ ॥ ੧੧॥ ਅਬਿ ਅਰੂਢ ਕਰਿ 
ਗਮਨ/ਹੈ ਹਮ ਪੁਰ, ਨਾਹਕ ਕਯੋ' ਬੈਠਹਿੰ ਇਸ ਥਾਇ । ਰਹਯੋ ਨ ਕਾਜ 
ਨਰੇਸ਼ੁਰ ਕੋ ਅਬ; ਕਰਜੋ ਸਪੂਰਨ ਜਿਸ ਹਿਤ ਆਇ?। ਸੁਨਿ ਵਜ਼ੀਰ 
ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਗਮਨਜੋ ਕਹਜੋ ਜਾਇ ਰਾਜੇ ਸਮੁਬਾਇ । “ਕਲਜ਼ੀਧਰ ਰਿਸ 
“ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਤੀਕਰ । “ਰਾਹ ਤੋਂ ( ਡਿਗਦਾ ) ਸ਼ਬਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੧ਵੁੱਲਾਂ ਦੇ (ਭਰੇ ਹੋਏ ) । 
੧( ਕਟੋਚੀਏ ਦੇ ਆਦਮੀ ਇਕ ਦੋ ਦ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਫਿਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਦੁਰ ਹੋ ਗਿਆ । 
(ਅ) ਫਿਰਕੇ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਲੈ ਗਏ ( ਅੰਤਰਾ=ਫਰਕ _ਭੈਤ]। “(ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) ਸੁਣੀ । ਰਾ 
ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੈਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ( ਧੌਸੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ) ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੂਹ 
?ਬਿਰਸੀ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਯਾ । ੯ਛੇਤੀ ਆੰਦਾ । 



_ ਸੂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੪੮੮੦) _ ___ ਰਿਤੁ੨। ਅੰਕ ਬੜੋ, 
ਕਰਿ ਕੁਛ ਚਿਤ ਮਹਿੰ.ਚਹਤਿ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਕੌ ਅਬਿ ਜਾਇ? ॥੧੨॥ਸੁ

ਨਿ 

ਰਾਜੇ ਕਹਿ ਬਿਨੈ ਪਠਾਈ “ਹਮ ਤੋਂ ਭੂਲ ਚੂਕ ਹਇ ਜਾਇ। ਠਹਿਰਹੁ 

_ਗਮਨਹਿੰ ਮੈਗ ਸਰਬ ਹੀ ਬਖਸ਼ਹੁ ਆਪ ਖ਼ਤਾ ਜੁ ਕਰਾਇ'।ਆਨਨ ਕਹੋ 

ਜ੍ਬਿ ਗੁਰੂ ਨ ਮਾਨੀ “ਹਮਰੋ ਠਹਿਰਨਿ ਨਹਿ ਕਿਸ ਭਾਇ। ਜਬਿ ਨਿਸ਼ਚੇ 

ਚਿਤ ਲਖਤੋ ਨ ਫਿਕਹੈਂ ਭੀਮਰੈਦ ਆਯੋ ਉਤਲਾਇ॥੧੩॥ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ 

ਬੈਦਨਾ ਠਾਨੀ ਅਰਪਨਿ ਕੀਨਿ ਅਕੋਰ ਤੁਰੈਗਸੁੰਦਰ ਜ਼ੀਨ ਸੁ ਚਾਮੀਕਰ 

ਕੋ ਛਾਦਯੋ ਬਸਨ ਰੇਸ਼ਮੀ ਮੈਗ । ਬਸਤੁ ਦਿਯੋ ਪਸ਼ਮੰਬਰ ਨੀਕੋ ਰੁਖ਼ਸਦ 

ਭਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹਿ ਚੈਗ। ਹਯ ਅਰੂਢ ਕਰਿ ਗਮਨੇ ਮਾਰਗ; ਬਜਤਿ ਨਗਾਰੋ 

ਧਨੀ ਉਤੈਗ  ॥ ੧੪ ॥ ਚਵੀ ਬਾਹਿਨੀ ਸੈਗ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰ ਬਕਾਰਾ ਕਰਤੇ 

ਚਾਲ “ਕਾਚੀ ਮਤਿ ਪਹਾਰੀਏ ਕਾਚੇ, ਹੈਂ ਮਤਲਬ ਕੇ ਮੀਤ” ਬਿਸਾਲ । 

ਪਰ੍ਭੁ ਜੀ ਇਨ ਸੋ ਕਹਾਂ ਮਿੱਤ੍ਰਤਾ ਜੇ ਨਹ ਰਾਖਹਿੰ ਧਰਮ ਸੈਭਗੰਲਾੰ । 

ਦਯਾਗਮ ਜਬਿ ਇਸ ਬਿਧਿ ਭਾਖੀ ਨੰਦਚੇਦ ਬੋਲਯੋ ਗੁਰ ਨਾਲ ॥ ੧੫ ॥ 

“ਗਏ ਬਯਾਹ ਮਹਿ ਕਰਨਿ ਭਲੋਰੋ ਸਵਾਲਾਖ ਤੇਬੋਲ ਬਡੇਰ। ਭੇ ਬਿਪਰੀਤ 

ਹੇਤ ਬੁਰਿਆਈ; ਕ੍ਟਿਲ ਮੂ ਬਾਂਛ/ਤ ਲੇਘੋਰ' । ਰਾਵਰ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਹੁਇ ਜਹਿੰ ਕੌਨ ਸ਼ੱਤ ਹੁਇ ਸਾਕਹਿ ਨੌਰ । ਕਰਿ ਬਲ ਘਾਟਾ ਆਨਿ 

ਛੁਰਾਯੋ ਉਲਟੇ ਸਭਿ ਸੁੱਖੇਨ ਹੀ ਵੇਰ॥ ੧੬॥ ਦੇਖਹੁ ਫਤੇਸ਼
ਾਹਿ ਕ੍ਯਾ 

ਕੀਨਸਿ ਕਹੇ ਸਥੈਧਿਨਿ ਕੇ ਮਤਿ ਹੀਨ।ਭਿਰਯੋ ਆਪ ਕੇ ਸੈਗ ਜੋਗ ਮਹਿੰ, 

ਪਾਇ ਪਰਾਜਯ ਅਪਜਸ ਲੀਨਿ। ਰਹਜੋ ਬਿਸੂਰਤ ਸਰਮ ਨਹੀ! ਕਛੁ 

ਤਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਲਖੀ ਨ ਪੀਨ੭ਭੀਮਥੈਦ ਅਬ ਮਨ ਬਿਲੋਦ ਛਲ,ਸੈਧ
ਿ 

ਆਪ ਹੀ ਰਿਪੁ ਸੋਂ ਕੀਨਿ॥੧੭॥ਜੋ ਕਰਿਨਹੀਂ ਸੈਘਾਰਹੁ ਦੜਾਲਹਿਤੌਇਹ 

ਹਾਰ ਪਾਇ ਬਿਚ ਜੈਗ' । ਬਿੰਦ ਦਰਬ ਦੈਹੈ' ਹਿਤ ਦੰਡਹਿ ਅਲਫ ਖਾਨ 

ਲੋਤੋ ਬਲਿ ਮੈਗ। ਕਰਿ ਸਹਾਇ ਕੌ ਰਖਿ ਬਚਾਇ ਕਰਿ; ਪੀਛੇ ਰਾਖੋ 

ਇਸ ਬਿਧਿ ਹੋਗ । ਬਿਨ ਰਾਵਰ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਛੇ ਕਰੀ ਬਾਰਤਾ ਅਬਹਿ 

ਕਦੈਗ॥ ੧੮॥ ਸੁਨਿ ਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਢੁਰਮਾਯੋ “ਪਰਬਤ ਬਾਸੀ ਨਰ 

ਸਮੁਦਾਇ। ਪਾਬਰ ਪੂਜਕ ਪਾਬਰ ਬੁੱਧੀ,ਜਲ ਮਹਿ ਪਾਬਰ
 ਰਹੈ ਸਦਾਇ। 

੧ਕੀਤੀ ਹੈ (ਸੈਂ)। ?( ਪਰ ) ਪ੍ਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਸਨ । “(ਸੂਰਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:-)। “ਗੌਂ ਦੇ ਯਾਰ / 

ਪਚਮ੍ਰੋਦੇ ਸੀ ਘੇਰ ਲੈਣਾ । $(ਅਸਾਂ ਨੇ) ਬਲ ਕਰਕੇ ਘਾਟਾ ਆਕੇ ਛੁਡਾ ਲ
ਿਆਂ ਤੇ ਸੇਖ ਨਾਲ 

ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਤ ਆਏ । “ਭਾਰੀ । ਜੇ ਕਰ (ਆਪ) ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ 

(ਜ਼ਰੂਰ) ਜੈਗ ਵਿਚ ਹਾਰ ਪਾਂਵਦਾ । ੯(ਭੀਮਚੌਦ) ਦੇਂਦਾ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੮੮੧ ) ਰਿਤੁ ੨ ।'ਅੰਸੂ. ੪੩. 

ਨਹਿ ਭੀਜਹਿ ਅਤਿ ਧਰਹਿ ਨਿਠੁਰਤਾ ਤੋਂ ਮਨਮੁਖ ਦਹ ਜਾਨੇ 
ਜਾਇ । ਬਿਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੀਤ ਨ ਕਿਸ ਕੇ, ਬਿਨਸੇ ਕੂਰੇ ਸਹਿਜ 
ਸੁਭਾਦਿ” ॥੧੯॥ਇਸ ਬਿਧਿ ਕਰਤਿ ਬਾਰਤਾਲਾਪਹਿ ਚਲੇ ਆਇ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ । ਆਲਸੂਨ” ਇਕ ਗਾਮ ਨਿਹਾਰਯੋ ਹੁੜੋ ਪੰਥ ਮਹਿੰ ਬਸੈ . 

_ਮਹਾਨ/ਦੁੰਦਭਿ ਬਜਤਿ ਲੌਕ ਨਿਕਸੇ ਸਨਿ ਬਾਲਿਕ ਬੂਢੇ ਜੇਤਿਕ ਜ੍ਰਾਠ। 
ਉਚੇ ਥਾਨ ਬਿਰੇ ਅਵਿਲੋਕਤਿ ਅਸਵਾਰੀ ਪੂਭੁਕੀ ਦਤਿਖਾਨ”॥੨੦॥ਆਨ - 
ਅਕੌਰ ਨ ਆਗੇ ਅਰਪੀ; ਨਮੋ ਨ ਕੀਨੀ ਜੋਰੇ ਹਾਥ । ਮਕ੍ਰਿ ਮੂਰਖ ਨਿਜ 
ਰਾਂਜੇਂ ਕੇ ਬਲ ਮਦ ਕਰਿ ਨਹਿੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਖਿ ਨਾਥ“ । ਹਤੋ ਹੁਤਾਸਨ ਕੋਪ 
ਅੱਗ ਕਿਛਂ ਗਿਰਪਤਿਭੀਮਚੈਦਕੋ ਸਾਬਮਨੋ ਅਹੂਤੀਪਰੀ ਦਿਪਤਹਿਤ” 
ਨਹਿ ਗਾਮੀਨ” ਨਿਮਾਯੋ ਮਾਬ ॥੨੧॥ ਆਲਸੁਨ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਅਵਲੋਕਯੋ, 
ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਆਇਸੁ ਦੀਨਾਂ/ਨੰਦ ਚੈਦ ਲੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਾਹਿਨੀ ਲੂਟਹ ਗ੍ਰਾਮ 

“ਕਠੋਰਤਾ । (ਮਤਲਬ ਦੇ) ਦੂਰ ਹੋਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਬੁਠੇ ਹਨ । (ਅ) ਝੂਠੇ ਆਪੇ ਨਾਸ਼ 
ਹੈ ਜਾਣਗੇ । ਨਾਮ ਹੈ-ਪਿੰਡ ਦਾ । ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਖਾਣ । “ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ । #ਅੱਗੇ ਹੀ 
ਕੌਧ ਰੂਪ ਅੱਗ ਕੁਛਕ ਸੀ । “ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ । 'ਪੈਂਡੁਆਂ ਨੇ। 

ਤਾਰੀਖ ਖਾਲਸਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲਸੁਨ ਵਾਲੇ ਭੀਮਚੈਂਦ ਦੇ ਪੱਖੀ ਸਨ 
ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਧ ਰਖਦੇ `ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਐਂ ਗੇ ਸੈਗਤ ਬੀ ਲੁਟੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਕੇ ਖਿਬਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੈਦ ਨੇ ਹੱਲਾ 
ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਬਾਲਿਕ ਬਿਧ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ । 

ਸੁਰੇਂਦੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਲਿਖੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਉਂ ਲਿਖਤ ਹੈ:-ਰਾਸਤੇ 
ਮੈਂ ਭੀਮ ਕੇ ਘਰਾਣੇ ਕੇ ਕੁਛ ਰਾਂਜਪੂਤੋ' ਨੇ ਸਿੱਖੋਂ ਸੇ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕੀ । ਇਸ ਗਾਂਵ ਮੇਂ ਅਨੇਕ 
ਅਵਸਰੋ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਬੀ ਸਿੱਖ ਯਾਤ੍ਰੀਓਂ ਕੋ ਤੈਗ ਕੀਆ ਗਿਆ ਥਾ, ਇਨ ਲੋਗੋ ਸੇ ਅੱਛੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਬ ਲੇਨੇ ਕਾ ਸਿੱਖੋਂ ਕੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਚਿਤ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। _ ਨ 

ਰ੍ _ ਕਵੀ ਮੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੀ ਅੱਗੇ ਰੁਤ ੩ ਅੰਸੂ ੩੩ ਅੰਕ ੩ ਤੋਂ ੬ ਵਿੱਚ ਪਤਾ 
ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੈਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਯਥਾ:- 

“(ਪੰਥ ਬਿਸਾਲ ਬਿਦਤ ਨਿਤ ਭਯੇ । ਸਭਿਨਿ `ਚੁਗਿਰਦੇ ਭਰ ਉਪਜਯੋ । ਸਿੰਘਨ ਕੋ 
ਸਘਰ ਲਖਿ ਗਾਂਢੋ । ਕੋ ਨ ਸੁਭਟ ਆਗੇ ਹੁਇ ਠਾੰਢੋ ॥੩ ਹਤਹਿੰ ਤਫੈਗਨਿ ਕੋ ਕਰਿ ਹੇਲਾ । 

_ ਊਪਰ ਪਰਦਿੰ ਰੇਲ ਅਰੁ ਪੈਲਾ । ਤਬਿ ਤੇ ਡਰ: ਧਰਿ ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਸਾਲ / ਮੰਗਤ ਕੋ ਨ.ਕਹੈ' 
ਕਿਸ ਕਾਲਾ ॥੪॥ ਮੈਂਧਯਾ ਸੁਬਹਿ ਚਲੀ ਮਗ ਆਵੈ।ਦੁਸ਼ਟ ਮਿਲਹਿ ਕੋ ਹਾਥ ਨ ਪਾਵੈ । ਪ੍ਰੰਥਮੇ_ 
ਆਲਸੂਨ ਕਹੁ ਮਾਰਾਂ । ਨੂਹ ਬਜਰੂੜ ਬਹੁਰ ਸੈਂਘਾਰਾ ।੫॥ ਜੋ ਅਬਿ ਸੈਗਤ ਕੋ ਕਰਿ ਪਾਵੈ ਤਿਨ 
ਮਾਨਿੰਦ ਆਪ ਉਜਰਾਵੈ।ਲੈਨਿ ਰਹੈ ਦੇਨੋ ਬਨ ਜਾਇ .-ਮਰਨ ਹੋਇ ਪੁਨ ਘਰ ਉਜਰਾਇੰ” ॥੬॥ 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਰਾਪ ਸੂਰਜ॥। __ (੪੮੮੨) _ _ਰਿਤੁ੨/ਅੱਸਕੋ, 
ਵਸਤ ਲਿਹੁ ਛੀਨ ।ਅਰਹਿ ਪ੍ਰਹਾਰਹ, ਵਹਿਰ ਨਿ ਕਾਰਹੁਹਦੇਹ ਤਿਦਾਰਕ” 

ਕਮਤਿ ਮਲੀਨ । ਰਾਜਾ ਮੂਵ ਪ੍ਰਜਾ ਜੁਤਿ ਜਾਨਹਿਂ ਸਹਹਿੰ ਅਵੱਗਯਾ ਕੋ 

ਦਖ ਪੀਨ? ॥ ੨੨ ॥ ਸੁਨਿ ਦਿਵਾਨ ਰਿਸ ਠਾਨਿ ਮਹਾਨੀ ਮਾਨ ਹੁਕਮ 

ਲੈ ਸਭਟਨ ਜਾਲ । ਭਯੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਖਾਨਜੋਂ ਉਚੇ “ਲਟ ਲੇਹ ਇਨ ਕੌ ਧਨ 

ਮਾਲਾ”। ਸੁਨਿ ਜੋਧਾ ਤਬਿ ਧਾਮ ਧਰੇ ਸਭਿ ਬਾਸਨ" ਬਸਨ ਸਮਾਜ ਬਿਸਾਲ। 

ਬਸਤ ਬਿਭੂਖਣ ਮਹਿਖਿ ਤੁਰੈਗਨਿ ਛੀਨ ਲੀਨਿ ਸਭਿ ਬਲ ਕੇ ਨਾਣਨ । 

੨੩॥ ਜੋ ਅਰ ਪਰੇ” ਸੁ ਅਰਿ ਕਰਿ“ ਮਾਰੇ ਕਾਤੁਰ ਕਟੇ ਤਰਜਨਾ ਸੈਗ” । 

ਕੋਤਿਕ ਡਰ ਕਰਿ ਘਰ ਮਹਿੰ ਦੁਰ ਕਰਿ ਦਬਕ ਰਹੇ ਉਸਕੇ ਨਹਿਂ ਅੰਗ'। 

ਕੋ ਦਰ ਦੁਰ ਕਰਿ ਗਏ ਭਾਜ ਕਰਿ ਬਹੁਰ ਨ ਮੁਰੇ ਮਹਾਂ ਦੂਖ ਦੇਗ । ਕੌ 

ਘਾਇਲ ਹ੍ਰੈ ਤਰਫਤਿ ਮੁਰਛਤਿ, ਕੋ ਸ਼੍ਰੋਠਤ ਕਰਿ ਭਏ_ਸੁਵੌਗ੯ ॥ ੨੪ ॥ 

ਕਿਤਿਕ ਸਮੁਖ ਹੁਇ ਪ੍ਰਾਨਨ ਕੌ ਤਜਿ ਮਰਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨ ਤੋਂ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿਘਾਤਿ"। 
ਛੋਰਿ ਸਦਨ ਚਹੂੰ ਓਰ ਪਲਾਏ ਜਮ ਸਮ ਜਾਨਿ ਰਿਦੈ ਡਰਪਾਤਿ"।ਲੂਟਜੋ 
ਦਲ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਸਤੁ ਸਭਿਕਰਿ ਉਜਾਂਰ ਕੀ ਸਮ ਮਗ ਜਾਤਿ"।ਵਤੇ ਕੀਨ 

ਰਿਪੁ ਹਤੇ ਜਿਤੇ ਤਹਿੰ,ਦੁੰਦਭਿਬਜੇ ਸੁਨਤਿਬਰਕਾਤਿ"॥੨੫॥ਸ਼੍ਹੀਸਤਿਗੁਰ 
ਕੌ ਇਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਖਿ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਕੇ ਗਾਮ ਜਿ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਤ੍ਰਾਸ ਧਾਰਿ 

ਹੈਕਾਰ ਤਯਾਗ ਕਰਿ ਦੇ ਦੇ ਮਿਲਹਿੰ ਅਕੋਰ ਬਿਲੰਦ ।-ਪ੍੍ਭੁ ਕੇ ਕੌਧ ਬਚੇ 
ਨਹਿ ਕ੍ੜੌਂ' ਹੂੰ; ਨਹਿੰ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਇ ਨਰਿੰਦ'“-। ਦੁਗਧ ਦਧੀ ਸਿਖ 
ਲੋਤਿ ਸਭਿਨ ਤੇ ਸਮੁਖ ਨ ਬੋਲਹਿ ਕਰਹਿ ਨਿਕੈਦ"“ ॥ ੨੬ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ 

ਮਾਰਿ ਗ੍ਰਾਮਕੌਦਲੇ ਵਤੇ ਧਰਤਿ ਅਨੰਦ ਬਿਲੈਦ। ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰਿ 

੧ਜਜ਼ਾ। ਰੋਕ।'ਗਾਂਡੇ । “ਬਸਤਰ । “ਅੜੇ । “ਵੈਰੀ (ਜਾਣਕੇ) । ਓੰਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ । “ਹਿਲਾਏ 

ਨਹੀਂ । ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ । ੯ਲਾਲ । ੯”ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਕੇ ਮਰੇ । ੧੧ਤੁਰੇ । "ਰਾਹੇ ਟਰ 

ਪਏ । (ਅ) ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ । 'ਕੋਕੰਬੇ । "ਰਾਜੇ ਦੀ । ““(ਜੇ) ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ । 

#੧ਆਲਸੂਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸੈਗਤਾਂ ਦੀ ਲੁਟ ਦਾ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ 

ਘਰ ਘਰ ਜਮਾਂ ਸੀ, ਜੈਸਾ ਤਵਾ: ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਹੋਰਥੈਂ ਪਤਾ ਲਗਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਲੁਟਦੇ 

ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੋ ਉਹ ਮਾਲ ਜੋ. ਲੁੱਟਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸੀ, ਸਿਖ ਉਹ ਲੁੱਟਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ 

ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਦੈਡ ਵਜੋਂ ਬੀ ਲੁਟਿਆ ਹੋਊ । ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਮਨ੍ਹੈ ਸੀ । 

` ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੁਟ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਓਥੇ ਲੁੱਟੇ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਯਾ 

'ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤਜਾਚਾਰਾੰ ਦਾ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਕਾਰਨ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਦੀਵ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ । 

ਅਕਾਰਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਰਨ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਆਗਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । 



ਰਿਤੁ ੨ । ਅੰਸੂ ੪੪ 
ਤੋਗ ਬਹਾਦਰ ਨੰਦ ॥ ੨੭ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਦੁਤਿਯ ਚੁ 
'ਆਲਸੂਨ ਲੁਣਨਾ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਤੀਨ ਚੱਤਵਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੁ ॥ ਬੜ ॥ 

੪੪, [ਆਨੰਦ ਪੁਰ । ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀਂ ਜਨਮ]। ਰ 
ਦੋਹਰਾ । ਸਨ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗਵਨ ਕੌ ਪੁਰਿ ਜਨ ਉਰ ਹਰਖਾਇ।ਨਿਕਸੇ 
ਆਗੂ ਲੋਨ ਹਿਤ ਸਾਦਰ ਮਿਲੇ ਸੁ ਆਇ॥।੧॥ਨਿਸ਼ਾਨੀਛਦ॥ ਲੇ ਲੇ ਅਨਿਕ 

_ਐਕੌਰ ਕੌ ਕਰਿ ਗੁਰ ਸੋਂ ਮੇਲਾ । ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ ਆਨੌੰਦ ਲੇ ਕਰਿ ਜਨਖ 
ਸੁਹੇਲਾ । ਧੁਨਿ ਦੁੰਦਭਿ ਰਣਜੀਤ ਕੀ ਸੁਨਿ ਸਠਿ ਗਨ ਆਵਹਿ । ਦੌਰ 
ਦੌਰ ਪੁਰਿ ਪੌਰ ਤਜਿ ਦਲ ਯੁਤਿ ਦਰਸਾਵੈਂ ॥੨॥ ਗਲ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਕੇ ਪੁਰ ਬਿਖੋ ਰਚੇਤੀ । ਪੌਰ ਪੌਰ ਪਰ ਸਸਿਮੁਖੀ' ਥਿਰ ਹੁਇ ਦਰਸੈਤੀ । 
ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਜ਼ਾਰ ਮਹਿੰ ਦੇਖਤਿ ਨਰ ਨਾਰੀਗਨ ਚਕੋਰ ਜਨ ਚੈਦ ਕੋ 
ਆਗਮਨ ਬਿਚਾਰੀ ॥੩॥ ਪੁਸ਼ਪਨ ਕਉ ਬਰਖਾਵਹੀ' ਰ੍ਰੀਦਤਿ ਦੈਂ ਮਾਲਾ 
ਗੁਹਨ ਕਰਤਿ ਲਖਿ ਭਾਵ ਕਉ ਹੁਇ ਹਰਖ ਬਿਸਾਲਾ। ਚਖ ਬਿਸਤਿ- 
ਰਤਿ ਸਰੋਜ ਤੋ” ਸਭਿ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਦੇਥੇਂ । ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਭਿ ਸੋਂ ਕਰਹਿ 
ਦੇ ਮੋਦ ਬਿਸ਼ੇਖੋਂ ॥੪॥ ਭਾਟ ਨਕੀਬ ਪੁਕਾਰਤੇ ਸਭਿ ਅੱਗ ਚਲੀਤੇ । ਸਜਸੁ 
ਬਖਾਨ'ਤਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਉ ਸਭਿਹੂੰਨ ਸੁਨੰਤੇ।ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਹਿਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਰਗ ਮਹਿ 
ਜੋ ਬਨਯੋ ਨਵੀਨਾ । ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਗ੍ਰਿਹ ਰਚੇ ਸੁਖਦਾ ਦਤਿ ਭੀਨਾ ॥੫॥ 
_ਉਤਰਿ ਤੁਰੈਗਮ ਤੇ ਗਏ ਸਦਰ ਘਰ ਮਾਂਹੀ । ਪੈਠ ਪਲੰਘ ਕੀ ਪਰ 
ਥਿਰੇ ਧਰਿ ਆਯੁਧ ਪਾਹੀ । ਨੰਦ ਚੋਦ ਪ੍ਰੋਹਤ ਦੁਤੀ ਅਰੁ ਤੀਨਹੁੰ ਭਾਤਾ। 
ਆਇਸੁ ਤੇ ਨਿਜ ਨਿਜ ਸਿਵਰ ਉਤਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ”॥੬॥ ਸਭਿ ਸੈਨ ਕੇ 
ਸੂਰਮੇਆਇ ਸੁ ਲੁਟ ਲਯਾਏ“1।ਵਸਤੁ ਸੈਭਾਰ ਉਤਾਰਕਰਿ ਨਿਜ ਸਿਵਰ 
ਸੁਹਾਏ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਜਾਮਨੀ ਹਇ ਸੁਪਤ ਬਿਤਾਈ।ਟਿਕੇ ਸਕਲ 
ਸੁਖ ਪਾਇ ਕਰਿ ਜੋਧਾ ਸਮੁਦਾਈ॥੭॥ ਭਈ ਪ੍ਰਾਤਿ ਜਾਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਿ ਸੌਚ 
ਸ਼ਨਾਨਾ।ਚਾਰ ਘਰੀ ਦਿਨ ਚਰੇ ਤੇ ਨਿਜ ਲਾਇ ਦਿਵਾਨਾ। ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਕੀ 
ਗਨ ਸੇਗਤਾਂ ਇਕਠੀ ਪੁਰਿ ਹੋਈ।ਕਰਯੋ ਹੁਕਮ “ਮਥਿ ਆਇਕੈ ਦਰਸਹਿੰ 
ਸਭਿ ਕੋਈ”॥੮॥ਗਯੋ ਮੇਵਰਾ ਸਭਿਨਿ ਪਹਿ ਗੁਰ ਆਇਸੁ ਗਾਈ। ਸਠਿ 
"ਚੰਦੂ ਮੁਖੀ (=ਇਸਤ੍ੀਆਂ) । ਦੇਰੈਦੀਆ ਮਾਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਕਮਲ ਵਤ 
ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ । “ਸੁਖਦਾਤੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ । “(ਨਾਲ) ਜੋ ਲੁੱਟ ਲਿਆਏ ਸੀ । 

ਖਂਪਾ/-ਸੁਖਗਾਤਾ । (ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਪੀਨੇ ਦੀ ਟੂਕ । 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੮੮੩ ) 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । (ਬ੮੮੪) _ _ ਰਿਭੂ ੨ । ਅੰਸੂ ੪, _ 

ਸ਼ੋੋਨਨ ਮਹਿ ਅਨੰਦ ਭਾਂ ਤੂਰਨ ਸਮੁਦਾਈ । ਨਾਨਾ ਲੀਨਿ ਅਕੋਰ ਕਉ 

ਉਤਲਾਵਤਿ ਆਏ।ਮਨੌ ਤ੍ਰਿਖਾਤੁਰ ਤਾਲ ਕੀ ਸੁਧਿ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਧਾਏ॥੯॥ 

ਚਮਰ ਚਲਾਚਲ ਚਾਰ ਹ੍ਰੈ ਜਨ ਕਿਰਨ ਸਕੋਲੀ'ਝੂਲਤਿ ਕਲਗ਼ੀ ਸੀਸ 

ਪਰ ਦਮਕਤਿ ਦਤਿ ਮੇਲੀ” । ਰੈਗਦਾਰ ਦਸਤਾਰ ਕੋ ਬੈਧੇਜ” ਅਨ੍ਹਠੋ । 
ਜਿਗ ਜਵਾਹਰਜਗਮਗੈ ਜ਼ਾਹਰਛਬਿ ਵੁਠੋ'।੧੦॥ਬਦਨਚੇਦ ਅਹਿਲਾਦ 
ਕਰਿ“ਮੈਡਲ ਬਡ ਰੂਰਾ।ਕੁੰਡਲ ਭੋਲਤਿ ਕਰਨ ਯੁਗ ਸ਼ੋਭਤਿ ਗੁਰਸੂਰਾ । 
ਕਮਲ ਪਾਂਖਰੀ ਆਂਖ ਜੁਗ ਪੈਨੀ ਜੁਗ ਕੋਰਾ । ਲਾਜ ਜਹਾਜ ਕ੍ਰਿਪਾ ਭਰੇ 

_ਦੇਖਤਿ ਸਿਖ ਓਰਾਂ ॥ ੧੧॥ ਸ਼ਮਸ ਸਯਾਮ ਸੁੰਦਰ ਗਿਰਦ ਲਘੁ ਲਘ 
ਸਮੁਦਾਈ । ਸਹਿਜ ਸੁ ਚਿੱਕ੍ਨ ਕੋਸ਼ ਸ਼ੁ ਅਸ ਉਪਮਾਂ ਗਾਈ । ਰਤਨ 

ਉਡਗ, ਮੁਖ ਚੋਦ ਢਿਗ; ਪਸਰਯੋ ਤਮ ਜਾਲਾ”। ਦਿਪੰਤ ਦਸਨ ਮੁਸ਼- 
ਕਯਾਨ ਜੁਤਿ.ਦਤਿ ਚਾਰੁ ਬਿਸਾਲਾ ॥੧੨॥ ਮਨਹੁ ਸੁਰਨ ਕੀ ਸਭਾ ਮਹਿੰ 

_ਕਮਲਾਸਨ ਬੈਸੇ । ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਕੇ ਬੀਚ ਪ੍ਰਭੁ ਸ਼ੋਕਤਿ ਦੁਤਿ ਐਸੇ। 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਕਰਿ ਬੈਦਨਾ ਗਨ ਅਰਪਿ ਅਕੋਰੈਂ।ਬੈਠਤਿ ਹੈਂ ਝਹੋਦਿਸ਼ਾ 

ਮਹਿੰ ਦੋਨਹੁੰ ਕਰ ਜੋਰੈਂ ॥ ੧੩॥ ਜਸ ਜਸ ਧਰਿ ਧਰਿ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ 

ਦਰਸੈਤੇ । ਤਸ ਤਸ ਪੁਰਵਤਿ ਮੈਗਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੈਤੇ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ 
ਸਭਿਹੈਨ ਪਰ ਡਾਰਤਿ ਦਿਸ਼ਿ ਚਾਰੇ । ਮਨਹੁੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਉਤਪਤੀ ਬਿਧ 

ਤਿਨਹੰ ਨਿਹਾਰੇ੧੪॥ਜਾਮ ਬਿਰੇਬਿਚ ਸਭਾਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ ਦੀਨ।ਕਰਿ 

ਨਿਹਾਲ ਤਬਿ ਮੈਗਤਾਂ ਉਠਿਬੇ ਮਨ ਕੀਨਾਂ । ਅਪਨ ਸਦਨ ਮਹਿ ਪੁਨ 
ਗਏ ਬੈਠੇ ਗਨਖਾਨੀ।ਭੋਜਨ ਬਾਰ ਪਰੋਸਯੋ ਆਨਜੋਂ ਤਿਹ ਬਾਨ ॥੧੫॥ ` 

ਅਚਜੋ ਸ਼ਰਾਦ ਮਨਭਾਵਤੇ ਛੁਧਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ । ਢਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਤਿਗੁਰੁ 

ਲੋਚਨ ਅਲਸਾਏਪੋਵੇ ਮਿ੍ਦੁਲਪ੍ਰਯੈਕ ਪਰ ਕੁਛਕੀਨ ਅਰਾਮੂ/ਸਵਾਜਾਮ 

ਦਿਨ ਕੇ ਰਹੇ ਜਾਗੇ ਸੁਖ ਧਾਮੂ॥੧੬॥ਗਰੀ ਬਦਾਮਨ ਆਦਿ ਗਨ ਰਗੜੀ 

_ ਸ਼ਰਦਾਈ।ਬਿਜੀਆ ਆਦਿਕ ਜਿਹ ਅਧਿਕ ਤਿਸ ਬੀਚ ਘੁਟਾਈ। ਆਨੀ 

੧4੨ ਕਿਰਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ/'ਮੇਲਕੇ ।₹ਬੈਨਣਾ, ਬੈਦਸ਼ । #ਛਬੀ ਵੱਸ ਰਹੀ ਹੈ । 

੫ਮਨੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲ । ੬ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ । “ਭਾਵ ਰਤਨ ਤਾਰੇ ਹਨ, ਚੈਦ੍ਮਾਂ ਮੁਖੜਾ ਹੈ ਦਾੜ੍ਹਾ । 

ਹਨੇਰਾ ਹੈ । [ਸਾਢੇ ਦੇ ਲੜ ਤੇ ਜੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਲਮਦ ਹੈ ਉਸਦੀ ਬਾਲਰ ਐਂਗੇ ਮੇਤੀ ਲਗੇ 

ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਰਤਨਾਂ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਜਿਗਾ ਵਿੱਚ ਬੀ ਜ੍ਰਾਹਰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਆਏ ' 

ਹਨ। ਕਰਨ ਕੌੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਈ ਮੁਰਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ] । 

ਦਮਾਨੋ' (ਰਚ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ) ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ । #ਪਾ:- ਅਪਰ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । _ (੪੮੮੫) ਰਿਤੁ ੨ । ਅੰਸੂ ੪੩. 

ਦਾਸਨ ਤਯਾਰ ਕਰਿ ਪਿਖਿ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ । “ਹੁਤੀ ਅਫੀਮ ਬਿਦੇਸ਼ 
ਕੀ ਜਿਸ ਅਮਲ ਮਹਾਠਾ ॥ ੧੭ ॥ ਬਹੁ ਤਰੀਫ ਸਿਖ ਨੇ ਕਰੀ ਸੋ ਕੋਸ਼ 
ਮੜਾਰਾ।ਆਨੋ ਦਿਹਾਂ ਨਿਕਾਸ ਕਰਿ ਜਿਸ ਅਮਲ ਕਰਾਰਾ। ਕੋਸ਼ਪ ਢਿਗ 
ਸੇਵਕ ਗਯੋ ਸਭਿ ਬਾਤਿ ਜਨਾਈ।ਕਹਿ ਕਰਿ ਪਤੇ ਬਿਦੇਸ਼ ਕੋ ਤਿਸ ਛਿਨ 
ਨਿਕਸਾਈ ॥ ੧੮॥ ਆਨੀ ਤਰਤ ਸਮੀਪ ਗੁਰ ਕਰ ਧਰੀ ਨਿਹਾਰੀ। 
ਦੈ ਰੈਚਕ" ਪਰਮਾਨ ਸਮ ਅੰਗੁਰੀਨ ਸੁਧਾਰੀ । ਕਰਿ ਗੁਲਕਾਂ ਕਰ ਤਰ 
ਧਰੀ” ਲੋ.ਬਹੁਰ ਕਟੋਰ।ਕਰਜੋ ਪਾਨ ਸੁੱਖਾ _ ਤਬੈ, ਹਿਤ ਮਾਦਕ ਜੋਰਾ 
। ੧੯ ॥'ਖ਼ਾਵਾ ਖਾਇ ਅਵੀਮ ਕੱਦ ਪੁਨ ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨੇ । ਤਬਿ ਕੇ ਲਾਗੇ 
੧ਦੇ ਰਤੀ ਭੁਰ । “ਗੋਲੀ ਝੁਣਾਕੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰੀ।=ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ।ਅਫੀਮ 
ਦਾ ਮਾਵਾ ਖਾਕੇ । ”ਹਿੰਸਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ੨੩, ੨੪ ਬਰਸ ਦੀ 
ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ,ਇਸਵੇਲੇਅਫੀਮ ਲਗਜਾਣੀ ਕਿਵੇ'ਬੀ ਮੈਕਵ ਨਹੀ।ਪੰਜਾਬਵਿਚ ਅਕ ਸਰਅਫ਼ੀਮ 
ਬੁਢੇਪੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਟੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ,ਬਲ ਅਮਿੱਤ ਹੈ,ਸੁਰਮਗਤੀ ਕਮਾਲ ਦੀ | ਹੈ,ਆਪ 
ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨ੍ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ;ਤਮਾਕੁ ਤੱਕ ਦਾ ਵਰਤਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰਾਰ ਦੇਦੇ ਹਨ, 
ਕੈਮੁੱਤਿਕ ਨਜਾਯ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੈਗ ਤੇ ਅਫੀਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾਂ ਕੀਕੂੰ ਚੈਗਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅਫੀਮ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋ ਕਢਵਾਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਹਿਲੋ' ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲਿਆਇਆ ਸੀ 
ਤੇ ਉਹ ਪਈ ਸੀ । ਇਸਤੋ' ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ 
ਸਿਖ ਢ ਢੂੰਡਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ 
ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲਿਆਉਣੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਤੇ ਤਰੀਫ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ? ਸੋ ਇਸ ਗਲ 
ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦ ਸਨ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ-ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੁ ਹੋਈ ਹੈ 
ਇਹ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ।ਕਿਸੇ ਅਫੀਮ ਭੈਗ ਦੇ ਪੇਮੀ ਬ'ਢੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਵਿ ਜੀ ਨੰ ਨੂੰ 
ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨ ਪੜਤਾਲੇ ਲਿਖ ਲਈ `ਹੈ। ਕਵਿ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਹੈਗਾਂ 
ਵਿਚ ਸੁਖਾ ਆਮ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਦਾਈ ਸਾਦੀ ਯਾ ਸੁੱਖੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅਫੀਮਾਂ ਦੇ 
ਰਿਵਾਜ ਟੁਰ ਪਏ ਸਨ । ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਓਪਰੀ ਨਹੀ" ਗਾਸੀ 
ਹੋਣੀ । ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭੈਗ ਸੁ'ਖੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੀ ਤੋਂ ਢੇਰ ਚਿਰ ਬਾਦ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਘਨ੍ਹਾਂ 
ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਕੇਵਿਆਂ ਸਰੀਰਕ ਟੋਟਾਂਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈਮਾਤ੍ ਟੁਰਗਿਆ ਸੀ, ਲੈਸ਼੍ਰਜ ਤੇ 
ਸੁਖ ਵੇਲੇ ਆਕੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਵਧਿਆ । 'ਨਿਹੈਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੋਨਜ਼ੀਰ 
ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਜਬੇਬਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲਗ ਪਗ ਮੈਪ੍ਰਦਾਛਿ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਖਾ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਨਾਂ 
ਅਫੀਮ ਨਾ ਸੁੱਖਾ ਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੀ ਵਿਹਤ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਕਵੀ ਜੀ 
ਆਪ ਗੀ ਔੱਗੇ ਜਾਕੇ ਰੁਤ ੫ ਅੱਸੂ ੨੮ ਅੱਕ ੨੩ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:-“ਮਦਰਾ ਦਹਿਤਾ 
ਸਪਤ ਕੁਲ ਭੋਗ ਦਹੇ ਤਨ ਏਕ?” । ਇੱਬੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ਕ ਨਸ਼ਾ 
ਵਿਹਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੋ ਰਤੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣੀ ਬੀ ਇਕ ਅਤਜੋਕਤੀ ਹੈ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਲਈ ਦੇਖੋ ਰਾਸ ੪ ਅਸੂ ੪੪ ਅੰਕ ੧੧ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕੋ” 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੮੮੬ ) ਰਿਤੁ੨ । ਅਸ ੪੪. ਲੇ 

ਖਾਨ ਨਿਤ ਦਿਨਪ੍ਰਤਿ ਅਧਿਕਾਨੇ । ਕਿਤਿਕ ਦਜੋਸ ਬੀਤੇ 

ਦਿਨ ਤਬਿ ਆਈ । ਪਤਿਬਰਤਾ ਜੀਤੋ ਸੁ ਬਿ੍ਤ' ਲੱਜਾ ਅਧਿਕਾਈ॥੨੦॥ 
ਪਤਿ ਕਉ ਪਾਇ ਇਕੋਤ ਮੈ ਮੈ ਕਰ ਜੋਰਿ ਖਰੀ ਹੈਅਵਨੀ ਖਨਤਿ ਅੰਗੂਠ 

ਪਗ ਤਰ ਦਿਸ਼ਟਿ ਕਰੀ ਹੈ । ਚਿਤ ਮਹਿੰ ਦ੍ਿੜ੍ ਮੂਰਤਿ ਬਸੈ ਨਹਿ ਸਮੁਖ 
ਬਿਲੋਕੈ । ਐਂਚਿ ਪ੍ਰੋਮ ਕੀ ਏਕ ਦਿਸ਼ ਦੂਜੇ ਲਜ ਰੋਕੈਂ੨੧॥ਬਡਭਾਗਣ 

_ ਜਗ ਮਾਤਿ ਇਮ ਗੁਰ ਕੀ ਪਟਰਾਨੀ.ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਗੁਣ ਨਿਧਾ ਸ਼ੁਭ 

ਮਤਿ ਮੈਂ ਸਕਾਨੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਬਿਲੋਕਿ ਕਰਿ ਬਿਰ' ਨੌਮਿ੍ ਬਿਸਾਲਾ । - 
ਜਾਠਿ ਕਾਮਨਾਵਾਨ ਮਨ ਬੋਲੇ ਤਿਸ ਕਾਲਾ॥੨੨॥ਪਰਵਾਲਨ ਕੀ ਸਧ 

ਕਹਾਂ,ਅਭਿਲਾਖਾ ਕੋ ਹੈਂ?ਕਹੋ ਮਨੋਰਥ ਆਪਨੋ ਅਬਿਬਾਂਛਤਿ ਜੋ ਹੈਜਜਿਸ 
ਹਿਤ ਕਰਿ ਆਗਵਨ ਕੋ ਥਿਰ ਭਈ ਸਲਾਜਾ । ਕਹੁ ਸੁਮੱਧਸਂ' ! ਬਾਰਤਾ 

ਜਿਸਬਿਧਿ ਕੋਕਾਜਾ॥੨੩॥ਹਾਥਏ ਦਿਬੋਦਤਿ ਬਦਤਿ“ਂਪਭਅੰਤਰਜਾਮੀ! 

ਜਗਤ ਗੁਰ ਜਾਨੋ ਸਕਲ ਘਟਿ ਘਟ ਕੇ ਸ੍ਰਾਮੀ। ਚਾਰੋਂ ̀ ਚੱਕਨਿ ਸੈਗਤਾਂ 

ਚਾਹਤਿ ਚਿਤਪਾਵੈਂ।ਸਾਗਰਾਂਤਿ”ਅਵਨੀ ਜਿਤਿਕਤਮਚਰਨਮਨਾਵੈਂ॥੨੪॥ 

ਪੁਰਵਹੁ ਸਭਿ ਕੀ ਕਾਮਨਾ ਨ।ਹੋ ਉਨ ਖਜ਼ਾਨਾ । ਹੇਰੋ ਜਸ ਜਸ ਭਾਵਨਾ 

ਦਿਹ ਫਲ ਤਿਮ ਨਾਨਾ । ਤ੍ਰਿਯ ਸੋਰੀਰ ਕੀ ਮਤ ਗਤੀ” ਜਿਮ ਹੁਇ ਤਿਮ 

ਜਾਨੋ । ਤਮ ਤੇ ਸੁਤ ਸਪਤਨਿ' ਲਹਜੋ ਦਤਿਵਾਨ ਮਹਾਨੋ ॥ ੨੫॥ ਬਿਨ 

ਨੰਦਨ ਆਲੌਦ ਨਹਿ ਘਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਨਾ””। ਦੀਪਕ ਜਥਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਿ 

ਤਿਮ ਕਹਿ ਮਤਿਵਾਨ।ਪੁਖਨ'' ਕਰੇ ਪੁਕਾਸ਼ ਦਿਨ ਸਭਿ ਜਗ ਸੁਖਪਾਵੈ 

ਨਿਸ ਕਾ ਦੀਪਕ ਚੋਦ ਹੈ ਤਮ ਦੂਖ ਨਸਾਵੈਂ॥੨੬॥ ਭਾਖਜੋ ੜ੍ਰਿਪਾਨਿਧਾਨ 
“ਕਰਿ ਸਿਖ ਸੈਤਨਿ ਸੇਵਾ । ਭੋਜਨ ਨਾਨਾ ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਦੇ ਬਿਨ ਅਹੈਮੇਵਾ। 

ਪਰਾਪਤਿ ਹੁਇ ਸਭਿ ਕਾਮਨਾ ਸਤਿਸੈਗਤ ਪਾਸੀ। ਲਹੈ ਅਨੰਦ ਜੁਗ ਲੋਕ 

ਕੌ ਜੋ ਕਰਹਿ ਹੁਲਾਸੀ"।੨੭॥ਸੁਨਿਕਰਿ ਮਾਨਜੋ' ਹੁਕਮ ਕੌ ਕਰਿ ਨਮੋ 

ਸਿਧਾਰੀ।ਹਿਤ ਅਹਾਰ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਕੌ ਕਰਿਵਾਇਸ ਤਯਾਰੀ। ਅਥਿਤ ਸੈਤ 

ਸਿਖ ਜੇ ਹਤੇ ਤਿਨ ਕੋ ਤਿ੍ਪਤਾਵੈ।ਮਨ ਮਹਿੰਧਰਿ ਸੁਤਕਾਮਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ 

ਰਿਝਾਵੈ ॥ ੨੮॥ ਨਿਤ ਨਵੀਨ” ਅਨਵਾਇ ਕਰਿ ਤਿਨ ਚਰਨ ੫ਖਾਰੇ। 

ਸੇਸ਼ਟ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੀ, ਸੁਹਣੇ ਦੇ ਮਾਚਾਰ ਵਾਲੀ । “ਨੀਵੀਂ/ਲਜਿਆ,ਰੋਕਦੀ ਹੈ । ”ਖੜੀ ਹੈ। “ਹ 

ਸੁਪਤਨੀ ! (ਅ) ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਸ ਮੱਧ ਮੇਂ ਬਾਰਤਾ=(ਜੇਹ ਗਲ .ਹੈ ਸੁਹਣੇ ਦਿਲ 

ਵਿੱਚ । #ਕਹਿਣ ਲਗੇ (ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਤੇ ਜੀ) । “ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਅੰਤਤਕ । “ਗਤਿਮਿਤ;, ਹਾਲਤ।,ਸਉਕਣ 

ਨੇ। "“ਸੈਂਢ ਸਮਾਨ ਹੈ । ੧੧ ਰਜ “ਕਘੂਸ਼ੀ ਨਾਲ । 'ਬੋਨਵੇ' (ਸਿਖ ਮੈਂਗਤ) । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___(੪੮੮੭) ਰਿਤੁ ੨। ਅੰਤ ੪੪. 

ਲੋ ਕਰਿ ਬਿਜਨਾ ਹਾਥ ਸੈਂ ਸੁਖ" ਪੰੌਨ ਝਲਾਰੇ । ਇੱਤੜਾਦਿਕ ਸੇਵਾ 
ਅਧਿਕ ਕਿਯ ਜੀਤੋ ਰਾਨੀ।ਪ੍ਰਭੁ ਮਨ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੈਨ ਭੇ ਸਗਰੇ ਸੁਖਦਾਨੀ 
॥੨੯॥ਬੀਤਯੋ ਆਦਿਤਵਾਰ ਜਬਿ ਨਿਸ ਬਿਖੈ ਗਸਾਈਂ।ਬਸੇ ਮਹਿਲ ਹਿਤ 
ਪੁੱਤ ਕੈ; ਬਸਿ ਪਰਮ ਸਦਾਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਤੋ ਕੀ ਕਾਮਨਾ ਤਬਿ ਪੂਰਨ ਕੀਨੀ। 
ਧਰਜੋ ਗਰਭ ਹਰਖਤਿ ਭਈ ਪਤਿ ਸੇਵ ਪਬੀਨੀ ॥ ੩੦ ॥। ਬਡਭਾਗਨ 
ਅਨੁਰਾਗਨੀ” ਉਰ ਕਤ ਬਸਾਯੋ। ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਚਿਤਵਤਿ ਸਮਤਿ 
ਅਤਿ ਪ੍ਰੋਮ ਵਧਾਯੋ । ਦਿਨਪੁਤਿ ਬ੍ਰਿੱਧਾ' ਗਰਭ ਕੀ ਦਤਿ ਹੈ ਹ ਅਧਿਕਾਈ [_ 
ਮਨੋ ਦੂਜ ਤੇ ਚੈਦ੍ਮਾ ਪੁਰਵਤਿ” ਸੁਖਦਾਈ ॥ ੩੧ ॥ ਜਿਸ ਮੰਦਰ ਮਹਿ 
ਮਦਿਤ ਚਿਤ ਥਿਰਤਾ ਕੋ ਧਾਰੈ । ਅਧਿਕ ਲਹੈ ਸ਼ੋਭਾ ਤਬਹਿ ਬਡਿ ਕਰਿ 
ਉਜਿਯਾਰੈ ।ਬੀਤ ਗਏ ਨਵ ਮਾਸ ਇਮ ਹਰਖਤਿ ਪਰਿਵਾਰਾ।ਸਹਿਤ ਪੁੱਤ 
ਪਰਤੀਖਨਾ ਉਤਸਵ ਹੁਇ ਭਾਰਾਂ ॥੩੨॥ਚੇਤ ਸੁਦੀ ਥਿਤ ਸਪਤਮੀ ਕੁਜ 
ਬਾਸਰ“ ਆਵਾ । ਸੱਤ੍ਰਾਂ ਸੈ ਸੈਤਾਲੀਏ ਸੈਮਤ ਮੁਦ ਛਾਵਾ । ਭਲੇ ਲਗਨ 
ਗੁਹ ਉਚ ਕਛੁ ਜਨ ਮ੍ਯੋ ਸੁਖ ਖਾਏ ਸੇਬਕਮਾਨ ਗਨ ਧਇ# ਤੇ ਬਹ 
ਦੀ੫ ਜਗਾਏ॥੩੩॥ ਮੰਗਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੈ ਬਜਿ ਉਠੀ ਬਧਾਈ। ਬਾਦਿਤ 
ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਦਰ ਪਰ ਸਮੁਦਾਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰਿ 
ਉਤਸਵ ਕੇ ਠਾਨਾ । ਮੰਗਤਿ ਗਨ ਜਨ ਸਨਤਿ ਹੀ ਢੌਰੇ ਹਿਤ ਦਾਨਾ । 
੩੪ ॥ ਭਈ ਭੀਰ ਬਡ ਪੌਰ ਪਰ ਧਨ ਪਾਦਿ ਉਦਾਰਾ ।“ਚਿਰੈਜੀਵ 
ਗੁਰ ਪੁੱਤ ਹੁਇ” ਸਭਿ ਬਾਕ ਰਿ । ਦਿਤ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕੇ ਨਿਕਟ 
ਪਾਵਹਿ ਮਨ ਭਾਯੋ । ਆਸ਼ਿਖ ਕੀਰਤਿ ਕੋ ਸਹਿਤ ਸਭਿ ਕਹਤਿ ਸਨਾਯੋ। 
੩੫॥ ਦਿਕ ਗੁਜਰ ਕੇ ਜਾਇੰ ਢਿਗ ਬਹ ਦੇਤ ਬਧਾਈ । ਹਰਿਤ : ਦੁਰਬਾ 
ਅਰਪਿ ਕਰਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਮਨ ਭਾਈ” । ਫੂਲਨਿ ਮਾਲ ਬਿਸਾਲ ਕੌ ਅਰ 
ਬੈਦਨਵਾਲਾਂ' । ਸਭਿ ਦਰ ਪਰ ਬੈਧਨਿ ਕਰੀ ਦਲ ਹਰਤ ਬਿਸਾਠਨ ॥ 
੩੬॥ ਮੁਕਤਾ ਲਰੀਅਨ ਪੋਇ ਕਰਿ ਵਿਚ ਕੌਚਨ ਸੂਤਾ । ਬਾਂਧੀ ਦ੍ਰਾਰੈ 
ਢਾਰੁ” ਪਰ ਜਹਿੰ ਜਨਮ _ਸਖੂਤਾ। ਸੋਢਿਬੈਸ ਕੀ ਰੀਤਿ ਸਗਿ ਕਹਿ ਕਰਿ 

"ਸੁਖਦਾਈ ! ”ਪ੍ਰੋਮਣ ਨੇ । ਦਵਧਣ ਨਾਲ । ਵਪੂਰਣ ਹੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । “ਮੰਗਲਵਾਰ । ੬ਦਾਈਆਂ। 
”ਹਰਾ ਖੱਬਲ ਘਾਸ ਸਮਰਪਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ । “ਤੋਰਣ । ੯ਸਾਰੇ 
ਦਰਾਂ ਤੇ ਹਰੇ ਪਾੱਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਨ੍ਹੇ । ੧੦ਗਵ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਤੀਆਂ ਹਨ ਤਿੱਲੋਂ 
ਦੇ ਸਤ ਵਿਚ । ""ਮੈਂਦਰ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ। ( ੪੮੮੮ ) ਰਿਤੁ ੨ । ਅੰਸੂ ੪੪, 

ਕਰਿਵਾਈ । ਪੰ੩ ਜਨਮ ਤੇ ਮੋਦ ਮਨ ਗੁਜਰੀ ਸੁਖ ਪਾਈ ॥੩੭॥ ਦੂਸਰ 

ਜੈਗ ਨਦੌਣ ਕੋ ਜਯ ਲੈ ਕਰਿ ਆਏ । ਜਨਮ ਪੁੱਤ ਭਾ ਦੂਸਰੇ ਬਹੁ ਬਜੇ 
ਵਧਾਏ।ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਰਿਬੇ ਹਿਤ ਨਾਮੂ “ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ” 
ਤਬਿ ਕਹਜੋ ਬਿਦਤਜੋ ਸੁਖ ਧਾਮੂ ॥ ੩੮ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ 
<< ਰਤੇ “ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜਨਮ” ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਚਤੁਰ ਦੱਕ੍ਹਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੪੪ ॥ 

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ “ਜਨਮ-ਜ਼ਮ” ਪਰ ਕੁਛ ਰਾਇ ਦਾ ਵਖੇਵਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਖੋਜ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:- 
੧. ਕਵਿ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਨਮ ਤਿੱਥਾੰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ 

ਗ਼ਮ ਇੱਕੁਰ ਹੈ:- 
ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਘ ਸ਼ੁਦੀ ਚੌਥ ਸੈਮਤ ੧੭੪੩1, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਉਦਰੇ । ` 
ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੇਤ ਸ਼ੁਦੀ ਸੱਤਮੀ ਮ ਸੰਮਤ ੧੭੪੭; ਮਾਤਾ `ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਉਦਰੋਂ' । 

ਬਾਬਾ ਜੁਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਘ ਸ਼ੁਦੀ ਏਕਮ ਸੈਮਤ ੧੮੫੩1, ਚ ਨ 

ਬਾਬਾਂ ਫਤਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਗਨ ਸ਼ੁਦੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਸੈਮਤ ੧੭੫੫)  ,; 
ਇਸ ਮੁਜਬ ਆਪ ਨੇ ਏਥੇ ਵਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੱਟ ਟੇ ਜੋਰਾਵਰ 

ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਚਮਕੌਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਬਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 
ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ੧੯੦੦ ਵਿਚ ਮੁਕਾ ਹੈ । 

੨. ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਸਤ ੧੮੫੪ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, 

ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾਂ ਹੀ ਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ 

ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਵਿ ਮੈਂਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਮ ਇਸੇ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਤੋਂ ਲੀਤਾ ਹੈ । 

` ੩. ਸੈ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:-ਬਾਬਾ 

ਜੁਬਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ,ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ 
ਮੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੋਂਸੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਤ੍ਰਿਹਾਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪਹਿਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 

ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਿਛੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਹ ਬਾਬਾ ਫਤਹ ਮਿੰਘ 

ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਗਿਣਦਾ ਹੈ । ਸੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰ! ੜ਼ਮ ਇੱਕੁਰ ਹੋਇਆ:- 
ਬਾਬਾ ਜੁਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ । 
ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ । 
ਬਾਬਾ ਫਤਹ ਸਿੰਘ ਜੀ । 
ਬਾਬਾ _ਅਜੀਤ_ ਸਿੰਘ ਜੀ । 

`੪. ਕਵਿ ਸੈਨਾਪਤਿ ਦਾ ਕ਼ਮ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ:-ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਯਾ! 
___ਬਾਕੀ ਟੂਕ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੈਨ | ਤੁਥ` 

ਕੁ ।/੬ਹ ਸੈਮਡ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਡਾ੫ ਸੂਰਜ ਵਿਚ' ਨਹੀਂ ।. ਲੋ । ਹੋ ਇਭਿਹਾਸਾਂ ਤੋ' ਮਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ । 

ਤਿੱਥਾਂ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾ੫ ਸੂਰਜ ਵਿਚੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਨ । 



__.੍ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ। ____( ੪੯੮੬) ਰਿਤੁ ੨ । ਅੰਸੂ ੪੫, 
੪੫, ਸਰੀ ਗੁਦੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ] । 

ਦੋਹਰਾ॥ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ੧... ਮਿ 
ਸਿੰਪ ਖੇਲਤ ਭੂਖਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁ ਧਾਰਿ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਘਰ ਜੁਗ 
“ਦਲ 'ਪਠਨ ੨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੁਕ] 

ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਬਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਹ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਅੱਗੇ 
ਜਾਕੇ ਗੜਬੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਮਕੌਰ ਜੁਧ ਬਾਬਤ ਦੋਹਾ ਹੈ:- -“ਜਬ ਦੇਖਿਓ ਜੁਬਾਰ 
ਸਿੰਘ ਸਮਾ ਪਹੂਚਿਓ ਆਨ । ਦੌਰਿਓ ਦਲ ਮੈਂ ਧਾਇਕੇ ਕਰ ਮੈਂ` ਗਹੀ ਕਮਾਨ! । ਫਿਰ ਐੱਗੇ 
ਇਕ ਦੋ ਵੇਰ ਜੁਬਾਰ ਨਾਮ ਆ ਕੇ ਅੰਕ ੬੩, ੬੪ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜਦੇ ਜਾਪਦੇ 
ਹਨ । ਪਰ ਅੰਕ ੭੩ ਵਿਚ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ 
ਕਿ-“ਭਾਰੀ ਜਵਾਬ ਜੁਬਾਰ ਦਏ ਸੁਨਿ ਕੈ ਸਭ ਦੁਤਨ ਅੰਗ ਪਿਰਾਏ” । ਵਿਰ ਅੰਕ ੭੫ ਵਿਚ 
ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਉ ਦਿਤੇ ਹਨ:-“ਫਤੇ ਸਿੰਘ 
ਜੁਬਾਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬਿਧ ਤਜੇ ਪਰਾਨ । ਪਰਗਟ ਭਏ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਂ ਜਾਨਤ ਸਕਲ ਜਹਾਂਨ” । 
ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲਿਖੇ ਵਿਚ ਟਪਲਾ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਲੜਦੇ 
ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਫੇਰ ਸਰਹੰਦ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਜਦੇ ̀ਦੱਸਦੇ ਹਨ । 

ਇਹ ਖਿਆਲ ਭੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕੋ 
ਸਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਸਨ, ਇਕ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਐੱਲ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਗਲ ਜ਼ਵਰਨਾਮੇ 
-ਵਿਚ ਆਏ ਸ਼ੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਜਾੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਾਰ ਗਿਣੇ ਹਨ:- 

“ਚਿਹਾ ਸ਼ੁਦ ਕਿ ਦੇ ਬੱਚਗਾਂ ਕੁਸ਼ਤ ਚਾਰ । 
ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾੰਦਸਤ ਪੇਚੀਦਹ ਮਾਰ । [ਹਿ: ੧-੭੮. 

੫. ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੈਗੂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਂਮ:- 
ਬਾਝਾ ਜੁਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਤੇ ਹਨ। _ ਰ 

ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ । ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬਾਬਾ ਫਤਹ 
ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ੀਰ ਖੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 
ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਸੈ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ । 

੬. ਮਹਿਮਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਬਾ: ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਵਾਲੇ) ਤੋਂ ਬੀ ਇਹੇ ਗਲ ਸਹੀ ਹੌਦੀ ਹੈ ਜੋ 
ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੰਗੁ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਦੋਨੋ ਛੋਟੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਫਤਹ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੁਆ ਜੋ ਤੁਸੀ ਆਗੇ ਚਲੋ । ਔਰ ਦੋਨੋਂ 
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੈ ਬੜੇ ਜੋ ਬੈ ਆਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁਕੇ ਥੇ । ਚਮਕੌਰ ਜੀ ਦੇ; ਰਾ ਹੈ ਦੋਨੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਜੁਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ” । . ਵਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ 
ਮੈਮਤ ੧੮੩੩ ਬਿਕ਼ਮੀਹੈ। __ ਰੱ 

ਪਾ ਜਿਦ 
-[ਬਾਕ ਟਕ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹਨ| ਡੂਛ” 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੮੯੦ ) ਰਿਤੁ ੨ । ਅੰਸੂ ੪੫, 

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ । ਮਾਤ ਬਿਲੋਕਤਿ ਜਿਤ ਅਹਿਲਾਂਦੇਬਸਨ ਬਿਭੁਖਨ ਪਾਇ 

ਨਵੀਲੇ । ਡੀਠ ਨ ਲਗਹ ਦਿਠੌਨਾ ਦੀਨੌ' ॥ ੨॥ ਕਰਹਿ ਦੁਲਾਰਨ 

ਦਾਈ ਦਾਏ' । ਪੁਰਿ ਨਰ ਨਾਰਰ ਹੇਰ ਹਰਖਾਏ । ਸੈਗਤਿ ਸਹਿਤ ਮਨ- 

ਦਨਿ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਸੁਨਹਿ ਜਨਮ ਗੁਰ ਨੰਦ ਅਨਦ ॥੩॥ ਅਲੌਕਾਰ ਰਚਨਾ 

੬ 3 ਕਰਕੈ) ਕਾਂਲਾ ਦਾਗ਼ ਲਾਇਆ । “ਦਾਈ=ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ । ਦੈਂਧ ਢੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀ। 

=ਖਿਡਾਵਾ । 
ਮਮ ਪੰਨੇ ਦੀ ਥਾਕੀ ਟੂਕ] 

ਬ/ਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ । 
ਬਾਬਾ ਜੁਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ । 
ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ । 
ਬਾਬਾ ਫਤਹ ਸਿੰਘ ਜੀ । 

੮. ਮਿ: ਮੈਕਾਲਫ ਤੇ ਸ: ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਫ਼ਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ 

ਸੂਰਜ ਰ੍ੰਘ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ:= 
੨ ਕਨ੍ਹੇਯਾ ਲਾਲ; ਦੌਲਤ ਜੀਤੀ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿਕ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਹ 

ਕਮ ਦਿਤਾਂ ਹੈ:-- 
ਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ । 

ਬਾਬਾ ਜੁਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ । 

ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ । 

ਬਾਬਾ ਫਤਹ ਸਿੰਘ ਜੀ । 

੧੦. ਜੋ ਕਮ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਚ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ#ਂ ਸੇ 

ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਉਪਰ ਅੰਕ ੭ ਤੇ ੯ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ:- 

੧੧. ਮਹਿੰਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਰਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੈਮਤ ੧੭੯੮ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ 

ਦੇ ਅੱਤ ੍ਿ ਬੈਸਾਵਲੀ ਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਗ਼ਮ ਇਹੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹਿੰਦ 

ਵਿਚ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਆਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਬਾ:- 
ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ । 

ਬਾਬ! ਜੁਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ । 
ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ । 

`ਬਾਬਾ ਫਤਹ ਸਿੰਘ ਜੀ । 

ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆੰ ਮਿਲੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਗਾਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ ਤੇ 

ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਲੇਖ ਵਾਂਟੂ ਭਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀ ਪੈਂਦਾ 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣ ਠੀਕ ਹੈ। __ 
#ਜਬਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ । 

= ਦ-> ੩੮੮ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੮੯੧ ) ਰਿਤੁ ੨ । ਅੰਸੂ ੪੫, 

ਬਿਧਿ ਨਾਨਾ । ਸਧਰਾਵ/ਹੋ' € ਦਜਬ ਮਹਾਨਾ । ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਬਸਨ 
ਬਨਾਵਹਿਂ । ਗੁਰੁ ਰਿਬਾਵਨਿ : ਕਾਰਨ ਕਜਾਵਹਿੰ ॥ ੪ ॥ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਘਰ 
ਉਤਸਵ ਘਨੇ । ਦਿਨ ਪੁਤਿ ਹੋਤਿ ਅਨੰਦ ਕੌ ਜਨੋ” । ਦਿਵਸ ਬਸੋਏ” ਕੋ 
ਬਡ ਮੇਲਾ । ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਤੋ ਨਰ ਨਾਟਿ ਸਕੇਲਾ ॥ ੫ । ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਜਾਇ 
ਊਚ ਥਲ ਬੈਸੇ । ਬੀਚ ਸਭਾ ਕੇ ਰਘੁਵਰ ਜੈਸੇ । ਵਸਤੁ ਅਜਾਇਬ ਪੁੰਜ 
ਅਕੋਰ । ਅਰਪਤਿ ਆਨਿ ਦਉ ਕਰ ਜੋਰਿ॥ ੬ ॥ ਜੁਗ ਲੋਕਨਿ ਕੀ ਝਹਿੰ 
ਕੱਲਯਾਨਾ । ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸਹਿੰ ਭਾਵ ਮਹਾਨਾ । ਸਤ ਬਿਤ ਆਦਿ ਰਿਦੇ 
ਕਰਿ ਆਸ । ਖਰੇ ਹੋਇ ਭਾਖਤਿ ਅਰਦਾਸ ॥੭॥ ਤਨ ਅਰੋਗਤਾ ਜਾਚਤਿ 
ਸੇਈ । ਭਗਤਿ ਗਯਾਨ ਢਹਿ ਸੇਵਤਿ ਕੇਈ । ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਹੁ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਿ ਕਰਿ । ਲਹੈਂ ਕਾਮਨਾ ਮੁਦ ਉਰ ਧਰਿ ਧਰਿ ॥੮ ॥ ਆਪ ਆਪਨੇ 
ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੈਂ । ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿੰ ਸ਼ੁਭ ਸੁਜਸੁ ਪਸਾਰੈ' । ਕੇਚਿਤ ਰਹੈ 
ਸਮੀਪ ਗੁਸਾਈ । ਸੇਵਤਿ ਚਰਨ ਕਮਠ ਸੁਖਦਾਈ ॥ ੯ ॥ ਸਾਹਿਬ- 
ਜ਼ਾਦਨ ਕੋ ਦਰਸੈਤੇ । ਕਰਹਿ ਦੁਲਾਰਨਿ ਅਨੰਦ ਵਧੈਤੋਂ। ਪੌਤ੍ਨ ਕੋ ਪ੍ਰਤਿ- 
ਪਾਰਨ ਆਛੇ । ਸੀ ਗੁਜਰੀ ਨਿਤ ਸ਼੍ਰੋਯਹਿ ਬਾਛੇ।੧੦॥ ਧਰਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਜ 
ਅੰਕ ਬਿਠਾਰਹਿ । ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਮੁਖ ਕਮਲ ਨਿਹਾਰਹਿ (-ਸਤ ਕੋ ਬੋਸ 

'ਪਾਵਹਿ-। ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਤਿ ਮੋਦ ਉਪਾਵਹਿ ॥ ₹੧॥ ਸ਼ ਅਜੀਤ 
॥ ਆਂਗਨ ਮਾਂਹੀ । ਪਾਇ ਬਿਭੂਖਨ ਸ਼ਬਦ” ਉਠਾਹੀਂ' । ਕਗੰਹੇ ਹਕਾ- 

ਰਨ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਵਹਿਂ । ਤਉ ਦੌਰਿ ਖੇਲਨਿ ਹਿਤ ਜਾਵਹਿੰ/੧੨॥ ਮਾਤ 
ਸੁੰਦਰੀ ਸੁੰਦਰ ਨੰਦਨ । ਅਵਿਲੋਕਤਿ ਕਰਤਾ ਅਭਿਖੈਦਨ“ । ਰੱਛਾ 
ਠਾਨਤਿ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨਿ । ਦਧਿ ਓਦਨ ਅਚਵਾਇ ਅਹਾਰਨਿ॥੧੩॥ 
ਪਿਤਾ ਸਮੀਪ ਜਾਤਿ ਜਿਹ ਸਮੋਂ।ਦੇਖਿ ਅਪਰ ਕੋ ਠਾਨਤਿ ਨਮੋਂ।ਬਾਲਿਕ 
ਲੀਲਾ ਕਰਤਿ ਦਿਖਾਵਤਿ । ਸਭਿਹਿਨ ਕੇ ਮਨ ਮੋਦ ਉਪਾਵਤਿ ॥ ੧੪॥ 
ਸਰੀ ਜ਼ੋਰਵਰ ਸਿੰਘ ਲਘ ਬਯ ਸੈ'। ਰਹੈ ਸਦਨ ਮਹੈਂ ਬਿੰਦਨ ਤਿਯ ਮੈਂ। __ 
ਵਧਤਿ ਦੇਹਿ ਨਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਹਿੰ। ਦਾਸੀ ਦੇਤਿ ਦਿਲਾਸ ਉਚਾਰਹਿ 
॥ ੧੫॥ ਇਸ ਬਿਧਿ ਦੈ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਨੰਦਨ । ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤਿ ਕਰਤਿ _ 
੧ਝਣਵਾਉਂਦੇ ਹਨ । “ਜਣਾਵਣ ਵਾਲੇ । “ਵਸਾਖੀ । $ਸੂਖ ਮੰਗਦੀ ਹੈ । “ਦੇਖਣ ਵਾਲ਼ੇ 
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੬ਦਹੀ' ਚਾਵਲ । ?ਹੇਰ (ਸਿਖਾਂ) ਨੂੰ (ਨਮੋ ਕਰਦਿਆਂ) ਦੇਖਕੇ 
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । (%) (ਜੇਹੜਾ) ਕੋਈ (ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ) ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ 
। ਕਰਦਾ ਹੈ । _ #ਪਾ:-ਬਸਤੁਰ । ਸਿ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੮੯੨ ) ਰਿਤੁ ੨। ਅੱਸੂ ੪੫. 

ਅਭਿਖੈਦਨ ।ਹਸਤਿ ਹਸਾਵਤਿ ਲੀਲਾ ਠਾਨਤਿ/ਦਾਸ ਅਨੇਕ ਸਾਬ ਅ&
- 

_ਮਾਨਤਿ'-॥੧੬॥ ਜਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਅਲਸੂਨ ਉਜਾਰਾਂ । ਪਰੀ ਧਾਂਕ ਤਬਿ 

..-> ਗਦਾ -ਜਆ=ਅ ਗਰਲ 

ਦਾ 

ਬਾਇਸ ਧਾਰਾ ।ਸਰਬ ਧਾਰ” ਤੇ ਤਾਸਤਿਨੈਂਰਿਦੇ।-ਛੀਨਹਿ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਜਦ 

ਕਦੇ-॥ ੧੭ ॥ ਕੇਤਿਕ ਸੈਧਿ ਕਰੀ ਮਿਲਿ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਮਾਤ 
ਲਖਿ 

ਲਏ। ਪਠਹਿੰ ਮੁਸਾਹਿਬ ਕੈ ਚਲਿ ਆਘਦਰਸਹਹਿ ਬਦਨ ਪਾਪ ਗਨਖਾ੫ 

॥੧੮॥ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਾਇਨ ਆਫੇ/ਪਠਤਿ ਰਹੋ ਗੋਰ ਸੋਂ ਰਸ ਬਾਂਛੇਜੇ 

ਸੈਲਨ ਕੀ ਵਸਤ ਅਜਾਇਬ । ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਭੋਜਹਿੰ ਢਿਗ ਸਾਹਬ॥੧੯॥ 

ਤਿਨਕੇ ਖੈਗ ਤਿਸੀ ਹੀ ਰੀਤ । ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਵਰਤਹਿ ਹਿਤ ਢੀਤ। ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਕੌ ਧਾਰਨ ਕਰੈਂ।ਗਜਨੀਤ ਕੇ ਬਯੋਂਤ ਉਚਰੈਂ॥੨੦॥ਕੇ'ਤਕ ਧਰ- 

ਹਿੰ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਮੰਦੇ । ਤੋ ਨਿਤ ਰਹਿੰ ਸਵਧਾਨ ਬਿਲੋੈਦੇ।ਦੇ ਬੀਰਨਿ ਕੋ ਜੋਗ 

। ਰਾਖਹਿੰ ਤਜਾਰ-ਹੋਹਿੰਦ ਕਬਿ ਕਾਜੂ-। ੨੧ ॥ ਨ ਅਨੰਦ ਪੁਰਿ 

ਬੇਮੁਖ ਜੇਈ । ਗੁਰ ਮਹਿਮਾਂ ਕੋ ਲਥੋਂ ਨ ਤੇਈ । ਉਰ ਮਹਿੰ ਡਰ ਧਰਿ 

ਕੁਮਤਿ ਗਵਾਰੇ। ਛੋਰਿ ਸ਼ਹਿਰ ਕੌ ਭਾਜਿ ਸਿਧਾਰੇ ॥੨
੨॥ਅਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੁਰਿ 

ਮਹਿੰ ਢਲਿ ਬਾਸੇ। ਦੇਖਤਿ ਲੌਕ ਕਰਹਿੰ ਸਭਿ ਹਾਸੇ । ਕਹੁ ਜੀਵਕਾ ਹਾਥ 

ਨ ਆਈ। ਹਾਰੇ ਕਰਿ ਕਰਿ ਅਨਿਕ ਉਪਾਈ ॥ ੨੩ ॥ ਜਿਨ ਪਰ ਕੌਪ 

ਗੁਰਨਿ ਕੌ ਹੋਵੈਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਤਿਨਹੁ ਕੋ ਖੋਵੈ ਇਹਾਂ“ਸਦਾ ਦਾਰਿਦ ਬਸਿ 

ਰਹੈਂ । ਮਾਂਗਹਿ ਨਹਿ ਬਿਰਾਟਕਾ” ਲਹੈਂ॥ ੨੪॥ ਤਜੈਂ ਪਾਨ ਜਮਦੂਤ 

ਹਰੈਤ।ਨਰਕ ਜਾਤਨਾਂ1 ਘਨੀ ਸਹੇਤੇ।ਜਿਨ 
ਤੋ ਲੋਹਿੰ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਫੇਰੀ। 

ਪਥਮ ਮਿੱਤ ਤਿਨ ਬਨਿ ਹੈਂ ਬੈਰੀ੯॥ ੨੫ ॥ ਜਹਾਂ ਜੇਵਰੀ ਖਿਖਿ ਕਰ 
੨੮ 

ਘਾਲਹਿ।ਤਹਿੰ ਤੂਰਨ ਦਾਰੁਨ ਹ੍ਹੈ ਬਕਾਲਹਿ"'।ਜਹਾਂ ਲੋਨਿ ਹਿਤ ਕੰਚਨ 

ਤਾਕਹਿੰ । ਤਹਿ ਤਤਕਾਲ ਮੂਠ ਹੈ੍ ਖਾਕਹਿ॥੨੬॥ ਦੌਰਤਿ ਇਹਾਂ ਲਖਹਿੰ 

ਮੁਦ ਲੋਹ” ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਤਹਿ ਸਾਸਨ ਪੋਹੈਂ । ਦੁਖ ਦਾਇਕ ਹੈ 

੧ਨਜਰਨ ਦੇ ਦਾਸ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਅ)''ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ! 

੨ਮਰੀਆਂ ਯਾਰਾਂ (ਦੇ ਰਾਜੇ) । ₹ਹੇਣਰੀ । “ਨਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । “ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ । “ਕੌਡੀ । 

੭ਮਕੜਦੇ ਹਨ । ਤਾੜਨਾ । ਦਪਹਿਲਨੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤ ਹੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

੧੦ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਕੇ ਰੱਸੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ -ਹਨ । ੧੧੨੨੫।"ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਕਿ ਇੱਥੈ 

ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂਗੇ । 
#ਪਾ:-ਸਰਬ ਤ੍ਰਾਸ ਕੋ ਧਾਰਤਿ । ਪਾ:-ਜਾਚਨਾਂ | 



ਰ੍ ਮ. ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੮੯੩ ) ਰਿਤੁ ੨ । ਅੰਸੂ ੪੫. 

ਹੈਂ ਸੁਰ ਸਾਗੇ ਜਥਾ ਚੋਰ ਕੋ ਚਹਿ ਸਭਿ ਮਾਰੇ॥੨੭।ਛੋਰਿ ਅਨੰੰਦਪਰਿ ਕੋ 
ਜੋ ਗਏ। ਤਿਨ ਕੌ ਦੁਖਦ ਸਕਲ ਥਲ ਭਦੇ । ਨਹੋਂ ਕਿਨਹੂੰ ਕੀਨੋ ਸਨ- 
ਮਾਨ । ਦਖਤਿ ਛੁਧਤਿ ਸੇ ਭਏ ਮਹਾਨੰ॥੨੮॥ਥਕਤਿ ਹੋਇ ਥਿਰ ਕੈ ਜਹਿਂ 
ਕਹਾਂ। ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਵਜਾਕਲ ਮਨ ਮਹਾਂ । ਬਹਰ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਕੌ ਚ਼ਲਿ 
ਆਏ। ਪਰੀ ਬਿਪਤ ਦੀਰਘ ਡਰਪਾਏ॥ ੨੯ ॥ ਹੁਇ ਨਿਰਲਾਜ ਬਸੇ 
ਹਿਤ ਜੀਵਾ । ਲਾਗੇ ਕਰਨ ਅਹਾਰ ਸਦੀਵਾ। ਕਿਤਿਕ ਬਰਖ ਇਸ ਭਾਂਤਿ 
ਬਿਤਾਏ।ਚਨਿ ਚਨਿ ਚੋਰ ਸਕੈ ਗਹਿ ਘਏ॥੩੦ ॥ ਜੋਤਿਕ ਭਾਜ ਸ਼ਹਿਰ 
ਤੇ ਗਏ । ਭੂਖ ਮਰਤਿ ਵਿਰ ਆਵਤਿ ਭਏ । ਦਿਨ ਪਰਤ ਅਧਿਕ ਅਧਿਕ 
ਪਰਤਾਪਾ । । ਵਧੈ ਗੁਰਨਿ ਕੋ ਦੁਸ਼ਟਨਿ ਖਾਪਾ ॥ ੨੩੧॥ ਕਬਹੂੰ ਘਨੀ ਸੈਨ 
ਹੁਇ ਜਾਵੈ।ਰਹੈਂ ਨਿਕਟ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਸਿਖ ਆਵੈ । ਕਬਹੂੰ ਅਪਨੇ ਸਦਨ 
ਸਿਧਾਰਹਿੰ । ਸਤ ਬਨਿਤਾ ਕੋ ਨੇਹ ਸੈਭਾਰਹਿੰ ॥੩੨॥। ਚਾਕਰ ਕਬਹੁ ਘਨੌ 
ਹੁਇ ਜਾਇ।ਕਬਹੁਂ ਦਰਬ ਲੋ ਘਰਹੰ ਸਿਧਾਇਂ । ਗੁਰ ਕੇ ਸੋਗ ਜੈਗ ਕਬਿ 
ਹੋਇ। ਕਬਹੂੰ ਕਰਹਿ ਸੈਧਿ ਰਿਪੁ ਜੋਇ॥ ੩੩॥ ਕਬਹੁ ਅਖੇਰ ਬਿ੍ਤ ਕੋ 
ਕਰੈ । ਦੁੰਦਭਿ ਬਜਹਿ ਸੁਭਟ ਮੈਗ ਚਰੈਂ । ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਬਿਚਰਤਿ ਬਹੁ 
ਕਾਨਨ । ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਤ੍ਰਾਸ ਨਾਦ ਸੁੰਨ ਕਾਨਨਿ॥੩੪॥ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਜੋ ਮਗ 
ਮਹਿੰ ਆਵੈ । ਮਿਲਹਿ ਭੇਟ ਦੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੈ । ਸੋ ਅਪਨੀ ਰੱਛੜਾ ਕਰਿ 
ਲੋਤਿ । ਤਿਹ ਕੋ ਸੁਭਟ ਤ੍ਰਾਸ ਨਹਿ ਦੇਤਿ॥ ੩੫ ॥ ਅਕਰੈ" ਅਹੈਕਾਰ ਤੇ 
ਜੋਇ । ਆਗੇ ਨਿਕਸ ਨ ਨਰਮੀਨਂ ਹੋਇ। ਤਿਨ ਘਰ ਤੋਂ ਢਧਿ ਦੁਗਧ 
ਨਿਕਾਰੈਂ।ਗਹੈਂ ਛਾਂਗ” ਜੇਤਿਕ ( ਹੁਇੰ,ਮਾਰੇਂ ॥੩੬॥ ਕਾਸ਼ਟ ਘਾਸ ਜਿ ਸੋਚਜੋ 
ਹੋਇ। ਛੀਨ ਲੋਤਿ ਬਸ ਚਲੈ ਨ ਕੋਇ। ਕਰਤੇ ਰਹੈ ਉਤੋਗ ਪੁਕਾਰ । 
ਬੋਲੈ ਬਹੁਤ, ਖਾਹਿ ਸੋ ਮਾਰ” ॥੩੭ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਜ ਤੇਜ ਟਿਕਾਯੋ। 
ਸਭਿ ਰਾਜਨਿ ਮਨ ਤ੍ਰਾਸ ਉਪਾਯੋ । ਸਿਖ ਸੈਗੰਤ ਨਿਤ ਵਧਹ ਬਿਸਾਲਾ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹਿ ਸੁਖਾਲਾ । ੩੮ ॥ ਦੀਪਮਾਲ ਵੈਸਾਖੀ ਜੋਇ। 
ਦਿਨ ਇੱਤਯਾਦਿ ਪੁਰਬ ਕੋ ਹੋਇ।ਚਹੂੰ ਦਿਸ਼ਨਿ ਤੇ ਚਲਿਚਲਿ ਆਵਹਿੰ। 
ਕਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਂਛਤਿ ਕੌ ਪਾਵਹਿੰ ॥ ੩੯॥ ਬਸਨ ਬਿਭੂਖਨ ਦਰਬ 
ਬਿਸਾਲਾ । ਹਯ ਹੱਥਯਾਰ ਆਦਿ ਵਥੁ ਜਾਲਾ । ਅਰਪਹਿੰ ਗੁਰ ਪਗ] 
'ਆਾਕੜੇ । “ਬੋਂਕਰੇ। ੩ਜ ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ । 

#ਂਸ਼ੂਧ ਪਾਠ-ਨੈਮ੍ਰੀ-ਜਾਪਦਾ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____( ੪੮੯੪ ) _ਰਿਤੁ ੨। ਅੰਜੂ ੪੬. _ 

ਪੰਕਜ ਪਾਸ । ਅਨਿਕ ਬਿਧਿੰਨ ਕੀ ਕਰਿ ਅਰਦਾਸ॥੪੦॥ ਕੌ ਤੂਸ਼ਨ ਹੀ 

ਮਨ ਕਰਿ ਜਾਚੇ । ਕੋ ਕਰ ਜੋਰਤਿ ਬਾਕ ਉਬਾਚੇ । ਸਗਰੇ ਪਾਇ ਕਾਮਨਾ 

ਗੁਰ ਤੇ । ਕਰਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦ ਪੰਕਜ ਉਰ ਤੇ॥ ੪੧॥ ਕੋਤਿਕ ਸੁਮਤਿ 

ਭਗਤਿ ਕੋ ਪਾਵੈ । ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ ਮਿਲਿ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਵੈਂ।ਕੇਚਿਤ ਕਰਤ 

ਪਰਮ ਤੇ ਸੇਵਾ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਰੀਝਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਵਾ॥ ੪੨॥ ਕਰਾਮਾਤਿ 

ਆਦਿਕ ਸਭਿ ਪਾਇ । ਬ੍ਹਮ ਗਕਾਨ ਮਹਿ ਰਹਿ ਲਿਵਲਾਇ। ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਮਿੱਤ੍ 

ਮਹਿੰ ਬਿਤੀ ਸਮਾਨਾ । ਰਾਂਚੇ ਏਕ ਰੋਗ ਤਜਿ ਨਾਨਾ ॥੪੩॥ਕੌ ਕੌ ਗਿੱਨੀ- 

ਅਹਿ, ਤਰੇ ਅਨੇਕ । ਭਉਜਲ ਉਬਰੇ ਪਾਇ ਬਿਬੇਕ । ਸਿੱਧਾਂ ਸਰਬ 

ਪਾਇ ਆਨੰਦੇ । ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜਿਨ; ਭਾਗ ਬਿਲੈਦੇ ॥੪੪॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਚਿਥੈ ਦੁਤਿਯ ਰੁੰਤੇ 'ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ” ਪ੍ਰਸੇਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਪੰਚ ਚੇਂਤ੍ਰਾਰਿੰਸਤੀ 

. ਅੰਬੂ॥ ੪੫॥ ੪੪. [ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ| । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਹੀ ਜੀਤੋ ਕੋ ਸੇਵਹਿ ਤਿਸਹਿ ਪ੍ਰਕਾਰ । ਅਸਨ ਬਸਨ 
ਕੌ ਦੇਤਿ ਹੈ_ਕਰਿ ਉਰ ਭਾਵ ਉਦਾਰ] ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਮਧੁਰ ਸਲਵਨ 

ਤੁਰਸ਼ ਯੁਤਿ ਸ੍ਰਾਦ । ਕਰਵਹਿੰ ਬਿੰਜਨ ਚਾਵਰ_ ਆਦਿ । ਪਾਇਸ ਬਨਹਿ 

ਪਾਇ ਬਿਚ ਮੇਵੈ । ਅਥਿਤਨ ਕੋ ਹਕਾਰਿ ਬਹੁ ਦੇਵੇ ॥ ੨॥ ਚਾਹਤਿ ਚਿਤ 

ਪ੍ਰਮੈਨਤਾ ਪਤਿ ਕੀ। ਨਿੰਮ੍ਰੀ ਰਹੈ ਸਦਾ ਗਤਿ ਮਨਕੀ। ਪਿਖਹਿ ਨਗਨ ਕੇ 

ਬਸਨ ਉਢਾਵਹਿ। ਇਮ ਮੈਤਨਿ ਸਿਖ ਸੇਵ ਕਮਾਵਹਿ ॥੩॥ ਪਤਿ ਮੂਰਤ 

ਉਰ ਮਹਿ ਦ੍ਰਿੜ ਵਾਸੀ । ਨਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਯੋ ਅਬਿਨ'ਸ਼ੀਅਧਿਕ ਰਹੈ 

ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਲਾਲਸ। ਸੇਵਾਂ ਕਰੰਤਿ ਨ ਠਾਨਹਿੰ ਆਲਸ॥ ੪ ਦਿੱਮ 

ਸ਼ੀ ਜੀਤੋ ਕੋ ਲਖਿ ਭਾਊ। ਬਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਊ। ਮੰਦਿਰ ਤਿਸ 
ਕੋ ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਏ। ਅਭਿਲਾਖਾਂ ਪੂਰਨ ਸਮੁਦਾਏ ॥ ੫ ॥ ਤਿਥ ਨਵਮੀ 

ਤਬਿ ਸੁਰ ਗੁਰ ਵਾਰ"। ਬਸੇ ਨਿਸਾ ਮਹ ਕਰੁਨਾਂ ਧਾਰ । ਸੈਤਤਿ ਕੋਰ 

_ ਕਾਮਨਾ ਜਾਨੀ। ਪ੍ਰੋਮ ਬਸੀ ਹੁਇ ਪੂਰਨ ਠਾਨੀ ॥ ੬॥ ਦੀਨ ਰਿਦੇ 

ਤਿਹ ਮੋਦ ਘਨੇਰਾ । ਸਵਲ ਮਨੋਰਥ ਕਰਿ ਤਿਸ ਬੇਰਾ । ਸਕਲ ਜਾਮਨ) 

ਮਹਿਲ ਬਿਤਾਈ। ਆਏ ਵਹਿਰ ਹੋਤਿ ਅਰੁਠਾਈ ॥੭ ॥ ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ 

__ਠਾਨਿ ਗੁਰ ਖੂਗੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਖ ਰੂਰੇਭਈ ਸਗਰਭਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ । 

ਬਰੀ ਜੀਤੋ ਮਨ ਅਨੰਦ ਉਦਾਰ ॥੮॥ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹੇ। ਖੇਲਤਿ 

੧ਛੀਰਵਾਰ। _____ “ਪਾ:=ਤਯਾਗ । __7ਸਤਿਸੈਂਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 
ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ । ਕਿਤਨਾ ਵਧੀਕ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵ ਲੋੜੀਏ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੪੮ਢ੫) _ ਰਿਤੁ ੨। ਔੰਹੂ ੪੬, 

ਬਿਚਰਤਿ ਪਗ ਬਲ ਹੋਹੇ । ਜ਼ੇਵਰ ਜ਼ੋਬ ਜਵਾਹਰ ਜਰੇ । ਦੌਗਤਿ ਅੰਗਠਿ 
_ਨਾਦਤਿ ਖਰੇ” ॥ ੯॥ ਦੁਤੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਚਰੇਤੇ । ਦਾਸੀ ਦਾਸ ਸਾਬ 
_ਰਖਿਘੰਤੇ। ਮਿਲ ਦੈ ਕ੍ਰਾਤਾ ਖੇਲਤਿ ਕਬੈ। ਮੈਂਦਰਤਾ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਸਬੈ॥੧੦॥ 
ਪਿਖਹਿੰ ਮੈਗਤਾਂ ਹਰਘੀਹੇਂ ਬੈਦਹਿੰ।ਸੈਂਦਰ ਸਤਿਗਰਬੈਸ ਬਿਲੰਦਹਿ । ਜਹਿੰ 
ਕਹਿੰ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਬਿਥੈ । ਕਰਹਿ ਸਰਾਹਨ ਪੁਨ ਪੁਨ ਪਿਖੈਂ॥੧%।਼੍ਹੀ 
ਗੁਜਰੀ ਜੁਗ ਪੌਤ੍ਰ ਹਕਾਰੈਬਾਰਿਬਾਰਿ"ਕਰਿਪਾਸਿਬਿਠਾਰੈਬਸਨ ਬਿਕੂਖਨ 
ਅੰਗ ਸੁਧਾਰਹਿ । ਹੋਰਿ ਹੇਰਿ ਕਰਿ ਆਨੱਦ ਧਾਰਹਿ॥੧੨॥ ਨਿਜ ਹਥਨਿ 
ਅਚਵਾਇ ਅਹਾਰ।ਕਰਹਿ ਸਪ੍ਰੋਮ ਪੌਤ ॥ਦੋਨਹੁੰਬ ਕਬਿ 
ਚਲਿ ਆਵੈਂ।ਸਾਥ ਅਦਾਬ ਪਿਤਹਿ'ਸਿਰ ਨਜਵੈਂ॥੧੩॥ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇ 
ਕਹੈਂਗੁਰਪੂਰੇਹੋਹਿੰ ਸ਼ਸਤ੍ ਧਾਰੀਜਗਸੁਰੇਤੁਰਕ ਰਿਪੁਨ ਕੌ ਦੈਹੈ' ਤ੍ਰਾਸਾ। 
ਰਣ ਠਾਨਹਿੰ ਬਹੁ ਕਰਹਿੰ ਬਿਨਾਸ਼ਾ? ॥੧੪ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੁਗ ਸਾਹਿਬ 
ਜ਼ਾਦੇ । ਬਧਹਿ ਸ਼ਰੀਰ ਹੋਹਿ ਅਹਿਲਾਦੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਸੈਨ ਸਮੇਤਾ। 
ਝਵਹਿ ਅਖੇਰ ਬ੍ਰਿਤ ਕੇ ਹੇਤਾ ॥ ੧੫ ॥ ਬੇਮੁਖ ਹੋਹਿ ਲੂਟ ਤਿਹ ਲੋਹੀ। 
ਰੱਛਹਿੰ; ਮਿਲਹਿ ਆਨਿ ਕਰਿ ਜੇਹੀ । ਦੂਰ ਦੂਰ ਲੋ ਤੇਜ ਬਿਸਾਲ।ਥਿਦਤ 
ਭਯੋ ਸਭਿ ਮਹਿ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ॥ ੧੬ ॥“ਭੀਮਚੈਦ ਕੀ ਕਰੀ ਸਹਾਇ । 
ਅਲਵਫ ਖਾਨ ਕੌ ਦੀਨਿ ਭਜਾਇ” । ਤਿਸ ਕੋ ਤੁਰਕ ਬਿਚਾਰਤਿ ਰਹੇ । 
ਲਰਨਿ ਗੁਰੂ ਸੈਗ ਕੋ ਚਿਤ ਚਹੇ॥੧੭॥ਮਹਾਂਬੀਰ ਬਰ ਜਾਨਹਿੰ ਮਨ ਮਹਿ 
ਦੇਤਿ ਨ ਅਰਨ“ ਅਰਿਨਿ ਕੌਂਂਰਨ ਮਹਿੰ। ਹੁਤੋ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਪਠਾਨ। 

ਰਾਰੀ ਮਨ ਸਬਵਾਨ -॥੧੮॥ਸਨਿ ਗੁਰ ਜਸੁ ਕੌ ਤਿਸਹਿ ਨ ਸਹੜੋ। 
“ਪਠੋਂ ਧਹਨ। ਮੈਂ! ਤਬਿ ਕਹੜੋ । ਬਿਮ ਕਹਿ ਤਯਾਰੀ ਕੀਨਿ ਬਿਲੈਦ । 
ਬਹ ਸਮਝਾਇ ਪਠਾਯੋ ਨੰਦ” ॥੧੯॥#ਜਾਹੁ ਸੈਨ ਲੈ ਸੁਭਟ ਹਜ਼ਾਰ। ਲਰਿ 
ਕਰਿ ਲੇਹ ਅਨੰਦਪਰ ਮਾਰਿ । ਜੇ ਕਰਿ ਦੈਹੈਂ ਦਰਬ ਘਨੌਰੇ । ਲੈ ਕਰਿ 
ਤਜਿ ਆਵਹੁ ਤਿਸ ਬੇਰੇ ॥ ੨੦ ॥ ਨਤੁ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਕੀਜੀਅਹਿ ਭਾਰੀਨਸੁਨਿ 
ਪਿਤ ਤੇ ਹੋਯੋ ਤਬਿ ਤਜਾਰੀ । ਗੁਲਕਾਂ ਗਨ ਬਰੂਦ ਬਰਤਾਈ।ਬੀਨ ਬੀਨ 
ਜੋਧਾ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੨੧ ॥ ਦੁਂਦਭਿ ਕੋ ਬਜਾਇ ਤਬਿ ਚਾਲਾ। ਮਗ ਅਨੰਦ 
`ਪੁਰਿ ਕੇ ਪਗ ਘਾਲਾ ।-ਸਭਿ ਗਿਰਪਤਿ ਤੇ ਧਨ ਕੋ ਲੈਨਾ-। ਆਦਿ ` 
੧ਚੈਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜ਼ੇਵਰ) । “ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਹੋਕੇ । ਅਦਬ ਨਾਲ 
(ਜੜੇ ਕਸ ਜਿ ਤਜ ਦੱਲ ਮਲ ਵਾਲਾ । “ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। _`-` 



__ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ (੪੮੯੬ ) ਰਿਤੁ ੨। ਅੰਸੂ 8੬, 

ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਬਡ ਸੈਨਾ'॥੨੨॥ਗੁਰ ਦਿਸ਼ਿਪਠਜੋ ਪੁੱਤ ਕੌ ਕੋ ਪਹਿਲੋ।-ਇਤ 

ਤੋ ਜ਼ੋਰ ਸਰਬ ਕੌ ਲਹਿ ਲੋ” -। ਇਹ ਬਿਧਿ ਉਰ ਮਹਿੰ ਧਾਰਿ ਗੁਮਾਂਨੀ । 

`ਭੇਜਕੋ ਲੌਦਨ ਕਰਿ ਅਗਵਾਨੀ॥ ੨੩ ॥“ਜਾਇ ਅਨੰਦ ਪੁਰਿ ਨਿਸ ਮਹਿ 

ਲਰਿਈ । ਸਭਿ ਇਕ ਬਾਰਿ ਹੇਲ ਕੋ ਕਰਿਈ ਇਹ ਮਸਲਤ ਕਰ ਪੁਤ 

ਪਠਾਨ । ਭਯੋ ਅਰੁਢਨਿ ਸੈਨ ਮਹਾਨ” ॥ ੨੪ ॥ ਸਰਿਤਾ ਪਾਰ ਹੜੋ ਤਿਸ 

ਡੋਰਾ। ਭਈ ਜਾਮਨੀ ਤਿਮਰ ਘਨੌਰਾਂ । ਦੈਕ ਘਰੀ ਬੀਤੀ ਜਬਿ ਜਾਨੀ । 

ਸ਼ੀਘੂ ਤਯਾਂਰ ਭੀ ਢਮੂੰ ਮਹਾਨੀ ॥੨੫॥ ਚਲ ਕਰ ਸਰਿਤਾ ਕੇ ਤਟ ਆਂਏ। 

ਸੀਤ ਕਾਲ ਠਰਿਗੇ ਕਰ ਪਏ” । ਕੋ ਨਰ ਹੇਰਿ ਅਨੰਦ ਪੁਰਿ ਆਯੋ।ਪਹੁੰ- 

ਢੜੋ ਜੀਹਿ ਗਰ ਪੌਰ ਸੁਹਾਯੋ ॥੨੬॥ ਚਹੂੰ ਦਿਸ਼ਨਿ ਮੰਹੇ ਬਹੁ ਤਕਰਾਈ । 

ਚੌਂਕੀ ਦੇਤਿ ਬੀਰ ਸਮੁਦਾਈ । ਦਾਰਪਾਲ ਆਲਮ ਤਹਿ ਖਰਮੋ । ਤਿਹ ਕੇ 
ਸੈਗ ਜਸੂਸ' ਉਚਰਜੋ ॥ ੨੭ ॥ “ਕਹਾਂ ਪਰੇ ਹੋ ਸੁਪਤਿ ਸੁਖਾਰੇ ? ਆਯੋ 
ਤੁਰਕਨ ਦਲ ਬਲ ਭਾਰੇ।ਸਧਿ ਹਜ਼ੁਰ ਕੌ ਦਿਹ ਇਸ ਕਾਲਾ।ਬਨੈ' ਸੁਚੇਤ 

ਸਮੈਂ ਨ ਬਿਸਾਣਨਾ” ॥ ੨੮॥ ਸੁਨਿ ਆਲਮ ਦਲ ਕੋ ਆਗਵਨੂ । ਤੂਰਨ 

ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਕੋ ਅੰਤਰ ਭਵਨੂਕਰਨਾ  ਸਿੰਧੁ ਪ੍ਰਸੈਕ ਸੁਹਾਏ । ਹੁਤੇ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਮੈਂ 
ਸਪਤਾਏ॥੨੯॥ ਚਰਨ ਕ ਮਣ ਸੁੰਦਰ ਜਗ ਦਰਸੇ । ਮਰਦਤਿ ਸਨੋ ਸਨੋ 

ਕਰ ਪਰਸੇ । ਕਏ ਪ੍ਰਬੋਧਤਿ” ਅੰਗ ਹਿਲਾਏ । ਬੂਬਯੋ “ਕਵਨ ਚਰਨ ਕਰ 

ਲਾਏ/?੩੦॥ਦ ਠਾਂਢੋ ਕਰਿ ਜੋਰਿ ਅਲਾਯੋ(ਪੂਭੁ ਜੀ ਤੁਰਕਨ ਕੌ ਦਲ 

ਆਯੋ । ਚਹਤਿ 'ਅਨੰਵਪਰਿ ਬਿਖੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾ।ਠਾਂਢੋ ਸਰਿਤਾ ਪਾਰ ਅਸ਼ੇਸ਼ਾ'॥ 

੨੧॥ ਹੁਕਮ ਆਪਨੋ ਸੁਭਟਨ ਦੀਜੈ । ਬਨਹਿੰ ਸੁਚੇਤ ਹੇਤ ਰਣ ਕੀਜੈ”। 

ਸ਼ੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਤਛਿਨ ਫਰਮਾਯੋ । “ਨਰ ਗਨ ਪਠਿ ਸਭਿ ਦੇਹੁ ਜਗਾਯੋ॥ 

੩੨॥ ਸੁਨ ਕਰਿ ਆਲਮ ਤੁਰਨ ਘਰ ਕੌ । ਚਮੁ ੰਬਿਲੀਦ' ਜਗਾਵਨ ਕਰਿ 

ਕੈ । ਬਾਜ ਉਠਜੋ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ । ਪਰਜੋ ਸ਼ੋਰ ਪੁਰਿ ਮੈਂ ਤਬਿ ਭਾਰਾ ॥ 

੩੩॥ ਨੰਦਚੈਦ ਤੇ ਆਦਿਕ ਜੋਧਾ। ਤਤਛਿਨ ਸਾਜੀ ਹੁਇ ਧਰਿ ਕ੍ਰੋਧਾਂ 

ਦਯਾਰਾਮ ਪ੍ਰੋਹਤ ਜੁਤਿ ਆਯੋ । ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਦਿਗ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ॥੩੪ ॥ 

“ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ 'ਵੱਡੀ ਸੈ ਜੈਨਾ ਆਦਿੰਕ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆੰ ਰਾਜਿਆਂ 

ਤੋੱ ਧਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। “ਇਧਰੋਂ ਭ!ਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਏਂਗਾ । 

੩;(ਹਾਨ ਸੈਨ! ਸਮੇਤ । “ਹੱਬ ਪੈਰ ਠਰ ਗਏ । ਖੁਫੀਆ ਖਬਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ । 

੬ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀ` (ਹੁਣ) । “ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ, ਜਾਗੇ । "ਸਾਰਾ ਹੀ । ੯ਕ਼ੋਧ ਧਾਰ ਕੇ ( ਫੌਜ ) 

ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। __ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੮੯੭) _ਰਿਤੁ ੨ । ਅੱਸੂ ੪੬. 
ਦੇਖਤਿ ਹੁਕਮ ਕੀਨਿ ਗੁਰ ਪੂਰੇ । ਮਹੁ ਅੱਗ ਲੈ ਕਰਿ ਸਭਿ ਸੂਰੇਮਾਰਹ 
ਦਸ਼ਟਨਿ ਸਮੁਖ ਤੁਵੇਗੇ। ਤੀਲੋ ਤਹਾਂ ਭਾਨਜੇ ਸੈਗ”॥ ੩੫॥ ਅਪਰ ਮੁਖੀ ਜੋਧਾ ਸਭਿ ਚਾਲੇਬਾਜੇ ਦੰਦਭਿ ਨਾਦ ਬਿਸਾਲੇ । ਸ਼ਲਖੈਂ ਛੁਟੀ ਤੁਵੈਗਨ 
ਕੇਰੀ । ਤੜਭੜ ਭੀ ਇਕ ਬਾਰ ਘਨੇਰੀ ॥ ੩੬॥ ਗਰਜੇ ਜੋਧਾ ਸ਼ਬਦ 
ਉਤੈਗਾ । ਪਰੜੋ ਸ਼ੋਰ ਭਾਰੋ ਇਕ ਮੈਗਾ' । ਨਿਕਸੇ ਵਹਿਰ ਨਗਰ ਤੋ ਤਬ 
ਸ਼ਲਖ ਤੁਵੈਗਨ ਕੀ ਕਰਿ ਸਬੈ ॥੩੭॥ ਸ਼੍ਰੀ ਪਕੁ ਮਾਨਵ ਅਪਰ ਪਠਾਯੋ। 
ਸਕਲ ਬਾਹਿਨੀ ਕੌ ਸਮੁੜਾਯੋ ।-ਰੋਕਹ ਦਸ਼ਟਨ ਕੋ ਚਲਿ ਆਗਾ । ਹੜੋ 
ਤੁਵੈਗ ਜੈਗ ਬਡ ਜਾਗਾ” ॥ ੩੮ ॥ ਸੁਨਿ ਸੁੰਨ ਬੀਰ ਚੌਂਪ ਕਰਿ ਭਲੇ । ਸਵਾਧਾਨ ਬੰਨ ਆਗੇ ਚਲੇ । ਬਾਜੇ ਭੇਰਿਨਿ ਕੇ ਭੂੰਕਾਰਾ।ਉਚੇ ਥੋਂਸਨਿ ਕੇ ਧੁੰਕਾਰਾਂ ॥ ੩੯ ॥ ਬੀਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੇ ਬੋਲ ਬਕਾਰਾ” । ਉਠੇ ਤੁਰੋਗਨ ਕੇ ਹਿਣ- 
ਕਾਰਾਂ । ਤੁਪਕ ਅਵਾਜ਼ ਉਠੇ ਇਕ ਵਾਰਾ । ਉਠਜੋ ਨਾਦ ਸਰਿਤਾ ਕੋ ਖਾਰਾ 
। 8੦ ॥ ਇਕ ਤੌ ਸੀਤ ਕਾਲ ਬਡ ਪਾਰਾ” । ਕਏ ਪਿੰਗ ਸਮ ਬਿਰ ਜਲ ਪਾਰਾ` । ਹਾਥ ਪਾਵ ਜੜ੍ਹ ਸਮ ਹੁਇ ਗਏ । ਸ਼ਸਤ ਉਠਾਇ ਸਕੇ ਨਹਿ 
ਲਏ॥੪੧॥ਦੁਤੀਏ ਗੁਰ ਦਲ ਕੌ ਬਡ ਸ਼ੋਰ । ਏਕੋ ਬਾਰਿ ਭਯੋ ਬਡ ਜ਼ੋਰ। 
ਹੁਇ ਭੈ ਭੀਤ ਜੀਤ ਨਹਿ ਜਾਨੀ ।-ਨਾਹਕ ਹੋਇ ਸਭਿਨਿ ਕੀ ਹਾਨੀ-॥ 
8੨ ॥ ਖਾਨ ਦਿਲਾਵਰ ਸੁਤ ਕੇ ਪਾਸ । ਅਸ ਮਸਲਤ ਬੋਲੇ ਧਰਿ ਤਾਸ। 
“ਗੁਰ ਕੇ ਸੈਗ ਜੈਂਗ ਕੋ ਕਰਲੋ । ਨਹਿ ਆਛੀ ਲਖਿ ਹੁਇ ਅਬਿ ਮਰਨੇ ॥ 
੪੩॥ ਸ਼ੂੰਨ ਭਏ" ਤਨ ਪਾਰੇ ਪਰੇ । ਸ਼ਸਤੁ ਨ ਉਠਹਿੰ ਉਚ ਕਰ ਕਰੇ"”। 
ਸਰਿਤਾ ਬਿਥੇ ਬਰ/ਹੋਂ ਤਿ ਜਸ ਕਾਲ।ਬਿਨ ਹੀ ਮਾਰੇ ਹਇ ਭਟ ਕਾਲ''॥੪੪॥ 
ਕਯੋ_ ਨਾਹਕ ਦੇਤੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਨ । ਉਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੈਨ ਮਹਾਨ । ਜਿਸ ਮਹਿ 
ਉਚੀ ਪਰੀ ਪੁਕਾਰ । ਕੌ ਜਾਨਹਿ ਹੁਇ ਕਿਤਿਕ ਹਜ਼ਾਰ ॥ ੪੫ ॥ ਛੀਨ 
ਲੈਹਿੰਗੇ ਲਯ ਹਥਿਯਾਰਕਰੋ ਸਮੁਖਸੋ ਲੈਹੋ' ਮਾਰਤੜ ਕੋ ਭਾਖਹਿੰ'ਸਗਿ 

ਇਕੱਠਾ ਹੀ । “ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੋ (ਤੇ) ਜੈਗ ਵਡੇ ਥਾਂ (੩ ਮਚਾਓ) ਭਾਵ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਦੂਰ ਅਗੇ 
ਵਧਕੇ । (ਅ) ਵਡਾ ਜੋਗ ਲੱਗਣ ਲਗਾ ਹੈ । ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਉਤਸਾਹ ਭਰਿਆ ਸ਼ੋਰ । 
[ਸੈਸ: ਬੁਕਾਰ=ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੱਜ] । “ਪਾਲਾ । “ਜਲ ਦੇ ਪਾਰ ਖੜੇ (ਵੈਰੀ) ਪਿੰਗਲੇ ਵਾਂਡੂ ਹੇ 
ਰਹੇ ਹਨ । “ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਚਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । “ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ । “ਮਨ ਹੋ ਗਏ । 
“ਪਾਲੇ । "ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ । ੧੧ਸਰੇ ਮਰਨਗੇ । "ਕਹਿਣਗੇ । 



( ੪੮੯੮ ) ਰਿਤੁ ੨। ਅਸੂ ੪੭, 

ਅਨਜਾਨ।ਨਾਹਕ ਢਏ ਜਾਇਜਿਸ ਪ੍ਰਾਨ॥੪੬/ਮਿਲਿ ਖਾਨਨਿ ਸਮੁੜਾ- 

ਵਨਿ ਕਰੜੋ । ਲਖਿ ਗੁਰ ਬੀਰ ਬਲੀ ਉਰ ਡਰਜੋਰਹਕੋ ਠਟਕ ਤਬ
ਿ ਨਦੀ 

ਕਿਨਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਪਾਵ' ਕੋ ਜਲ ਮਹਿ ਡਾਰੇ ॥੪੭॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 

ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਦੁਤਿਯ ਰੁੱਤੇ “ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਪੁੱਤਰਾ ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਖਸ਼ਟ ਚਤ੍ਰਾਹਿੰਸਤੀ 

ਅੰਸੂ । ੪੬ ॥ ੪੭. [ਖਾਨਜ਼ਾਂਦੇ ਦੀ ਭਾਜੜ ਤੇ ਬਰਵਾ ਲੁਟਣਾ |। 

ਦੋਹਰਗਪੁੱਤ ਦਿਲਾਵਰ ਕੋ ਤਬੈ ਬਨਿ ਕਾਤੁਰ ਕੈਭੀਤੀਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀਰਘ 

ਲਖ੧,ਤਜੀ; ਆਸ ਨਹਿ ਜੀਤ” ॥੧॥ ਭੁਝੈਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਡੈਂਦ ॥ ਪਰਯੋ ਤੂਰ ਪਾਰੋ” 

ਸ ਪਿੰਰੀ” ਸਮਾਠੀਸੁਨੋਂ ਸ਼ੋਰ ਦੂਜੇ ਚਮੂੰ ਕੇ ਮਹਾਨੰ । ਬਿਨਾ ਜੋਗ ਤੇ ਤ੍ਰਾਸ 

ਕੌ ਭੂਰ ਧਾਰੇ । ਮਿਲੈ ਸੂਮ ਸੋਫੀ“ ਸਿਪਾਹੀ ਡਰਾਰੇ ॥ ੨ ॥ ਬਿਨਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰ 

ਬਾਰੇ ਭਏ ਏਣਾਂ ਜੈਸੇ। ਮਹਾਂ ਮੂੜ੍ਹ ਗੀਦੀ ਜ਼ਲੋ ਭਾਜਿ ਤੈਸੇ । ਗੁਰੂ ਜੋਗ 

ਬੀਖੈ ਜਬੈ ਆਪ ਆਵੈ। ਕਹੋ ਕੌਨ ਜੋਧਾ” ਸੁ ਬੀਰੈ ਬਿਰਾਵੈ॥ ੩ ॥ ਪਰਾਜੈ
 

ਕਰੈ ਛੋਰਿ ਤੀਖ ਸੁ ਤੀਰੇ॥ਇਮੰ ਬੋਲਤੇ ਜਾਤਿ ਭਾਜੋ ਸੁ ਬੀਐਯਥਾ ਸ਼ੇਰ 

ਸੂਤੋ ਉਠਹਿ ਜਾਗ ਸੋਈ । ਕਰੀ“ ਬ੍ਰਿੰਦ ਭਾਰੀ ਬਿਨਾ ਲਾਜ ਹ
ੋਈ ॥ ੪॥ 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਚਲਤਿ” ਪੰਥ ਮੈਂ ਆਇਗੋ ਬਰਵਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁ ਨਮ । ਕਰਿ ਮਸ- 

ਲਤ ਲੂਟਮੋ ਤਬੈ ਬਸਹਿਂ ਜਿਤਿਕ ਤਹਿ ਧਾਮ॥੫॥ਭੁਜੇਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਵਦ॥ ਨਹੀਂ 

ਲੋਕ ਜਾਨੈ ਭਜੇ ਭੀਰੁ ਹ੍ਰੈ ਕੈ। ਲੁਟਕੋ ਗਾਮ ਕੋ ਜੋਰ ਮੂਢੈ ਜਨੈਕੈ" । ਗੁਰੂ 
> 

_ਊਪਰੇ ਓਜ ਲਾਗਜੋ ਨ ਕੋਈ । ਬਲੇ ਹੀਨ ਜਾਨਯੋ ਲੁਟ ਗਰਾਮ ਸੋਈ"
 ॥ 

੧ਹੋਰ। “(ਲੜਾਈ ਛੱਡ) ਦਿੱਤੀ (ਕਿ) ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ” ਹੈ । (ਅ) ਜਿੱਤ ਨਾਂ ਹੌਦੀ (ਦੇਖ 

ਕੇ) ਲੜਾਈ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ । “ਪਾਲਾ । ਬਪਿੰਗਲੇ । “(%; ਸ਼ੂਮ=ਭੈੜੇਂ ਸ਼ਗਨਾਂ 

ਵਾਲਾ । ਜੋਫੀ=ਪਸ਼ਮ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ । ਸੂਫੀ ਨਾਮ ਫਕੀਰ ਦਾ ਬੀ ਹੈ] । ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 

ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਸੂਮ=ਬਖੀਲ, ਕੈਜੂਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੈ ਸੋਫ਼ੀ=ਨਸ਼ਾ ਨਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ । 

ਸ਼ੁਮ ਸੇਫੀ ਇਕੱਠੇ ਪਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬਦਸ਼ਗਨਾਂ ਤੇ ਕੰਜੂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਰੂ ਪੀ
ਣ ਵਾਲੇ ਸੂਫੀ 

ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਕੈਟਕ ਤੇ ਬਦਸ਼ਗਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੋ ਸ਼ੂਮ ਨੇ ਵੀ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 

ਫੇਰ ਪਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਉਂਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਕਵੀ 

ਜੀ ਦਾ ਕਟਾਖਜ ਇਹ ਹੈ:-ਸ਼ੂਮ=ਓਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਬੀਰਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਸ਼ਗਨਾ ਹੈ ਤੇ 

ਸੋਫੀ ਜੇ ਬੀਰਤਾ ਰੂਪੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ । (%) ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਕੁਛ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪ 

ਬਨ ਠਨ ਕੇ ਰਹੇ ਇਹੋ ਜੇਹੇ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੂਮਸੋਵੀ ਹੈ । 

੬ਹਿਰਨ।ਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ/"ਜੁਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾਂ । "ਹਰਾ ਦੈਂਦਾ ਦੈ; ਜਿਤ ਲੈੱਦਾ ਹੈ । ੯ਹਾਬੀ । 

_੧੧(ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ)ਜਾਂਦਿਆਂ।'"ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਜਣਾਕੇ । ਕਪ੍ੰਡ ਨੂੰ ਬਲਹੀਨ ਜਾਣਕੇ 
ਲ੍ਰਂਵਿਆ । 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । =ਖ<#==ਣ 2 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੮੯੯ ) ਰਿਤੁ ੨। ਅੱਸੂ ੪੭. 

_੬॥ ਜਥਾ ਬਾਨੀਓ ਮਾਸ ਕੋ ਨਾਂਹਿ ਖਾਵੈ । ਚਹੈ ਸ੍ਰਾਦ ਕੌ ਰੋਰ ਕੋ ਰਿੰਧ 
ਖਾਵੈ' । ਤਥਾਂ ਮੂਢ ਕੀਨੀ ਉਜਾਰਜੋ ਸੁ ਗ੍ਰਾਮ। ਲਹਜੋ ਅੰਨ ਆਦਿਕ 
ਜਿਤੀ ਸੌਜ ਧਾਮੰ॥੭॥ ਜਥਾ ਮੱਤ ਹਾਥੀ ਡੁਰੇ ਸ਼ੇਰ ਹੇਰੇ” । ਮ੍ਰਿਗੀ ਔਰ ਪੈ 
ਜ਼ੋਰ ਘਲ਼ੈ ਘਛੇਟੇ । ਦਰੈ ਪਾਇ ਸੈਗਾ, ਤਬਾਂ ਗਾਾਮ ਮਾਰਾਂ । ਗੁਰੂ ਸਾਵ- 
ਧਾਨੀ ਪਿਖੀ" ਤ੍ਰਾਸ ਧਾਰਾ ॥ ੮ ॥ ਨਰਾਜ ੬੮॥ ਭੁਠਾਨ£ ਆਨ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ 
ਬਿਲੋਕਿ ਡੋਰ ਕੀਨਿਓ।ਗਰੁ ਗਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ ਨ ਓਰ ਡੀਠ ਦੀਨਿਓ । 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਕੇਤ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ” ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕੇਤੁ ਜਾਂਹਿਕੇ”। ਕਹੋ ਸੁ ਕੌਨ ਦੂਸਰੋ 
ਬਿਗਾਰ ਕਾਜ ਤਾਂਹਿ ਕੋ ॥ ੯॥ ਭਲਾਨ ਗਾਮ ਮੈ ਮੁਕਾਮ ਦੇਕ ਦੋਇ 
ਕੀਨਿਯਾਂ । ਪਲਾਇ ਫੇਰ ਮੂਢ ਗੇ ਸੁ ਧੀਰ ਛੋਰਿ ਦੀਨਿਯਾਂ। ਪਿਤਾ ਸਮੀਪ 
ਜਾਇਕੈ ਨਿਵਾਇ ਸੀਸ ਬੈਠਿਓ। ਨ ਬਾਕ ਆਇ ਤੁੰਡ ਤੇ ਸਲਾਜ ਧਾਮ 
ਪੈਠਿਓ” ॥੧੦॥ ਸਭਾ ਮਬਾਰ ਖਾਨ ਕੀ ਜਬੈ ਨ ਬੈਨ ਪ੍ਰਾਹਿ ਕੋ੯ । ਗੁਲਾਮ 
ਧਾਮ ਤੌਨ ਕੌ ਹੁਸੈਨ ਨਾਮ ਤਾਹਿੰਕੋ"ਦਿਲਾਵਰ ਪਠਾਨ ਪਾਸ ਓਜ ਆਪ 
ਤੋਲਿਓ। ਹੈਕਾਰ ਧਾਰਿ ਭੂਰ ਕੌ ਗ਼ਰੂਰ ਸੈਗ ਬੋਲਿਓ ॥ ੧੧॥ 'ਗੁਰੂ 
ਗੁਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੈ ਪੁਰੇ ਅਨੌਦ ਜਾਇਹੋਂ।ਬਰੌਂ"” ਸ ਦੂਣ ਤਾਂਹਿ ਮਾਰਿ ਦੂਨ 
ਦਬ” ਲਕਾਇਹੋਂ।ਕਰੋਂ ਸੁ ਜੀਤ ਜ਼ੇਰ' ਮੈਂ ਬਿਲੰਦਦੇਡ ਦੇਇਹੈ"'।ਨਹੀਂ' 
`ਤ ਲੋਹ ਕੋਹ ਕੋ ਸੁ ਸੀਸ ਆਪ ਲੋਇ ਹੈ'॥੧੨॥ਸ ਦੇਇ ਮੋਹਿ ਆਗਾਮਾ 
ਸਮੇਤ ਬਿੰਦ ਬਾਹਿਨੀ।ਸਿਧਾਇ ਸ਼ੀਘਰ ਜੀਤ ਹੋਂ ਫਰੇਕ ਬਾਹਿ ਦਾਹਣੀ'”' 
ਦਿਲਾਵਰਾਂ ਪਠਾਨ “ਸਾਧ ਸਾਧ? ਤਾਂਹਿ ਭਾਖਿਯੋ । ਉਛਹ ਕੌ ਬਿਸਾਲ 

ਧਾਰਿ ਜੈਗ ਕੋ ਭਿਲਾਖਯੋ॥੧੩॥ਸਮੂਹ ਸੈਨਤਜਾਰਦੈ ਹਜ਼ਾਰਸੈਗਦੀਨਿਯਾਂ। 

ਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਰਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਦਾਹਰਲ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ-ਸਾਲਿਨ ਰਸ ਜਿਮ 
ਬਾਨੀਯੋ ਰੋਰਨ ੪੩ ਬਨਾਇ । “ਸ਼ੇਰ ਵੇਖਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ । ₹ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਂਵਦਾ ਹੈ 

(ਹਾਬੀ) । “ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਦਲਣਾ ਕਰੇ (ਹਾਥੀ) । “ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਦੇਖਕੇ । ਵਨਾਮ 

ਪਿੰਡ ਦਾ । “ਜਿਸ ਦੇ ਬੈਡੇ ਵਿਚ ਕਿ੍ਪਾਨ (ਦਾ ਢਿੰਨ੍ਹੇ) ਹੈ ਉਸ ( ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਪਰ ) ( ਕ਼ਿਪਾ ਦੇ 

_ਨਿਕੋਤ=) ਕਿਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਹਿਗੁਦੂ। ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੈ । (ਅ) ( ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕੇਤੁ=ਅਸਿਧੁਜ ਭਾਵ) 

_ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ (ਕਿ੍ਪਾ ਨਿਕੇਤ=) ਫ਼ਿਪਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉਤੇ ਹੈ । 

ਦਸਹਿਤ ਲੱਜਿਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵੜਿਆਂ । ੯ਕਹਿਆ ਕੋਈ । "“ਤਿਸਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨੌਂਕਰ ਹੁਸੈਨ 

ਨਾਮ ਸੀ ਤਿਸਦਾ । “ਬਹੁਤੇ ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਕੇ । “ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ । "$ਦੁਗਣਾ ਧਨ । "“ਜਿੱਤ 
ਕੇ ਅਧੀਨ ਕਰਾਂਗਾ । “ਬਹੁਤਾ ਦੰਡ (ਦਾ ਧਨ) ਦੇਵੇਗਾ । "5ਲੋਹ (=ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ) ਦਾਂ ਕੋਧ ਆਪਣੇ 

ਸਿਰ ਤੇ ਲਵੇਗਾ । '?ਫਰਕਦੀ ਹੈ ਭੂਜਾ ਸੱਜੀ (ਮੇਰੀ) । _ ”੫ਾ:-ਕਿਪਾ ਨਿਕੇਤ ਗੋਪਤਾ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੯੦੦ ) ਰਿਤੁ ੨ । ਅੱਸੂ ੪੭, 

ਬਰੂਦ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗੌਰੀਯਾਂ; _ਖਤੈਰ੪ ਚਾਂਪ_ਚੀਨਿਯਾਂ'। ਗ਼ਰੂਰ ਭੂਰ ਸੁਰਮਾਨ 
ਬੀਨ ਬੀਨ ਲੀਨਿਯੋਂ ।ਤੁਰੈਗ ਜ਼ੀਨ ਤੇਗ ਐਂਚਿ ਐਂਚਿ” ਤਯਾਰ ਕੀਨਿਯੋ। 

॥ ੧੪॥ ਅਰੂਢ ਹੈ ਬਜਾਇ ਦੁੱਦਭਾਨ ਬ੍ਰੰਦ ਚਾਲਿਯੋ । ਪੁਰੇ ਅਨੰਦ ਸ਼੍ਰੀ 

ਗੁਰੂ ਅਨੰਦ ਮੈਂ ਬਿਸ਼ਾਲਯੋ” ਜਬੈ ਪਠਾਨ ਪੂਤ ਸ਼੍ਰਯ” ਸ਼ੋਰ ਕੌ ਮਹਾਨਯੋ। 

ਅਯੀਰ ਹੋਇ ਭੀਰ ਭੇ ਭਲਾਨ ਕੌ ਪਲਾਨਯੋਂ [ਛੁ “੧੫॥ਬਿਲੋਕਿ ਦਰਦਰ 

ਲੌ ਦਿਵਾਨ ਨੰਦ ਚੈਦ ਹੀ । ਥਿਰੇ ਲਤੇਨ ਹੇਤ ਸੋ ਲਏ ਚਮੂੰ [ ਬਿਲੈਦ ਹ ਹੀ। 
ਉਡੀਕ ਕੀਨ ਸ਼ੱਤ ਕੀ ਬਚਿੱਤ੍ਰ' ਜੈਗ ਦੇਨ ਕੋ। ਪਰਾ” ਬਨਾਇ ਸੈਨ ਕੋ 

ਅਗਾਊ ਆਇ ਲੈਨੌ ਕੋ॥ ੧੬॥ ਸਨੜੋ ਜਬ ਪਲਾਇਗੋ ਬਿਜੈ ਲਈ 

ਮਹਾਨ ਕੋ।ਅਨੰਦ ਹ੍ਰੇ ਸੁ ਜੀਤ ਕੌ ਬਜਾਇ ਕੈ ਨਿਸ਼ਾਨ” ਕੋ।ਤੁਵੇਗ ਬਿੰਦ 

ਛੋਰੋਯਾਂ ਅਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਦੁਰ ਮੇਂ।ਗ਼ਰੂਰ ਭੂਰ ਪੂਰ ਕੌ ਗਰੂਰਨਂਨੂਰ ਸੁਰਮ` ॥ 

੧੭॥ ਸਮਾਜ ਪੁੰਜ ਗਾਜ ਕੈ' ਪੁਰੇ । ਅਨਦ ਕੌ ਮੁਰੇ। ਧਰੇ ਅਨੰਦ ਕੋ ਸਬੈ 
ਜੈਕਾਰ ਦੀਹ ਕੌ ਕਰੇਂ । ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹਰ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀਤ ਪਾਇਕੈ । 

ਤਚੇਗ ਆਪ ਆਪਨੇ ਸੁ ਥਾਨ ਮੈਂ ਟਿਕਾਇ ਕੈ॥ ੧੮ ॥ ਰਹੀ ਸੁ ਜਾਮ 

ਜਾਮਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਕੇਤ“ਜਾਠਿ ਕੈ।ਤਬੈ ਸ ਤਜਾਗਿ ਨੀਂ ਦਕੌ ਸ਼ਨਾਨਸੌਂਚ 

ਠਾਨਿ ਕੈ । ਧਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਚੀਰ ਕੋ ਸ ਬੀਰ ਦੇਹਿ ਧੀਰਜ । ਸਜਾਇ ਆਯੁ- 

ਧਾਨ ਕੌ ਬਿਸਾਲ ਜਾਂਹਿ ਬੀਰਜੈ” ॥ ੧੯ ॥ ਪ੍ਰਤੀਖਤੇ ਨਿਜੇ ਦਲੈ ਬਲ 

ਬਿਲੌਦ ਜੇਗਕੋ'ਪ੍ਰਭਾਤਿਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਥਿਰੇ ਨ ਜਾਨ ਕੌਨ ਢੇਗਕੋ" ਅਰੂਦਿ 

ਮਾਰਤੇਡ'"' ਤੇ ਪ੍ਰਚੋਡ ਸੂਰ'“ਆਇਕੈ/ਅਨੰਦ” ਨੰਦਚੋਦ ਆਦਿ ਬੈਦਨਾ 

੧ਧਨੁਖ ਦੇਖੇ । (ਅ) ਚੀਨੀ ਧਨੁਖ “ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ । ਦਬੜੇ ਅਨੰਦ ਵਿਚ (੦) । $ਸੁਣਿਆਂ । 

ਪਸੁਹਣਾ । ੬ਸਫ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ । “ਧੈੱਸੇ। “ਭਾਰੇ (ਗ਼ਰੂਰ=) ਹੈਕਾਰ ਵਿਚ ਭਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਣ ਦੇ ਵਡੇ 

ਬਲਵਾਨ ਸੂਰਮੇ [ਅ, ਗ਼ੁਰੂਰ=ਹੈਕਾਰ । ਦਿੰ: ਗ਼ਰੂਰ ਨੂਰ=ਗੁਰੂ“ ਗਨ--ਊਰ । ਗੁਰੂ=ਭਾਰੇ । 

ਰਨ=ਮੈਦਾਨ ਜੈਗ । 'ਉਰ=ਊਰਜ=ਬਲ] । (ਅ) ਵਡੇ ਹੈਕਾਰ ਵਿਚ ਭਰਕੇ ਵਡੇ ਚਮਕਾਰ ਵਾਲੇ 

ਸੁਰਮੇ । ( ਏ ) ਵਡੇ ਹੈਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਕੇ ਹੈਕਾਰ ਦੇ ਨੁਰ ਨਾਲ ( ਚਮਕਦੇ ) ਸੂਰੇ । ਸਮੂਹ 

ਸੂਰਮਿਆਂਦਾ ਸਮਾਜ ਗੱਜਕੇ।"ਗਾਵ ਸ਼੍ਰੀਕਲ਼ੀਧਰ ਜੀ/ ਜਿਸਦਾ ਮਹਾਂ ਬਲ ਹੈ।"“ਉਡੀਕਦੇ 

ਹਨ ਆਪਣੇ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਸਦਾ ਬਲ ਜੈਂਗ ਲਈ ੩੦੩ ਵਡਾ ਹੈ।"₹ਸਵੇਰ ਤਾਈਂ ਖੜੇ ਰਹੇ( ਯਾ 

ਟਿਕੇ ਰਹੇ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਠਦਾ ਜੇ ਕਿਸ ਲਈ (ਖੜੇ ਹਨ), ਕਵਿ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ 

ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਕਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਾਰਕੇ ਪਹਿਰ ਭਰ ਕਿਉਂ (ਖੜੇ ) ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਸੱਕਣਾ 

ਤਾਂ ਖਰਾ ਕਠਨ ਹੈ । ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਕਦ। ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਬਲ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਧਿਆਨ 

ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । "ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ । "“ਤੇਜ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ । ੧੬ਅਨੈਦ ਸਮੇਤ । 

#੫੧:-ਕਟੂਰ । 



ਮਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੯੦੧ ) ਰਿਤੁ ੨ । ਅੰਜੂ ੪੭, 

ਸ ਗਾਇਕੈ॥੨੦॥ ਸੁਨਾਇੰ ਜੈਗ ਬਾਰਤਾ “ਉਡੀਕ ਸ਼ੱਤ ਕੀਨਿਯਾ । ਭਯੋ 
ਨ ਆਇ ਸਾਮੁਹੇ ਬਿਸਾਲ ਤਾਸ ਭੀਨਿਯਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀਹੇਂ ਆਪਕੋ ਸਕੈ ਨ 
ਆਇ ਤੀਰ ਕੌ । ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੈਂ, ਸਹੈ ਸ ਕੰਨ ਤੀਰ ਕੋ ॥ ੨੧॥ 
ਨਦੀ ਕਿਨਾਰ ਪਾਰ ਕੋ; ਨ ਪਾਇ ਨੀਰ ਬੋਰਿਓ"। ਅਧੀਰ ਭੀਰੁ ਭੂਰ ਹੈ 
ਉਛਾਹਿ ਜੁੱਧ ਛੋਰਯੋ” । ਕ੍ਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸ਼੍ਰਯ' ਕਾਨ ਬੈਠ ਕੋ ਬਖਾਨਿਓ । 
“ਸਹਾਇ ਸ਼ੀ ਅਕਾਣਲ ਕੀ ਬਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਪਣਲਾਨਿਓਂ॥੨੨॥ਮਹਾਨ ਮਾਨ 
ਹਾਨਿਯੇ” ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਬਾਨ ਸੈਗ ਹੀ।ਬਹੋਰ ਸ਼ੱਤ ਆਇ ਹੈਂ“ ਮਚਾਦਇ ਦਾਇ 
ਜੈਗ| ਹੀ£ । ਸਜੇਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਲੈਨ ਸਾਵਧਾਨ ਹੀ` ਰਹੀ ਜ੍ਯੇ । ਤੁਰੇਗ ਆਯ- 
ਧਾਨ ਕੋ ਕੋਟਨ” ਬਾਟੇ ਦੀ(ਜਿਯੇ” ।। ੨੩॥ ਪਰੇ । ਅਨੰਦ ਮੈਂ ਅਨੰਦ ਯੋਂ 
ਬਿਲੈਦ ਹੋਇਓ । ਦਿਵਾਨ ਮੈਂ ਦਿਵਾਨ ਸਾਥ” ਯੋਂ' ਪ੍ਰਛੂ ਪੁਭੋਇਓ% ਉਤੇ 
ਪਠਾਂਨ ਕੌ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ੋਰ ਸੈਨ ਆ।ਈਓ""।ਹੁਸੈਨ ਨਾਮ ਜਾਸਕੌ ਪ੍ਰਤਾ੫ ਕੋ 
ਜਨਾਇਓ ॥੨੪॥ ਪੁਰਾ ਪਯਾਨਿ”" ਆਨਿ ਕੈ ਅਵਾਨ ਗ੍ਰਾਮ” ਲੂਟਿਓ। 
ਭਯੌ ਜੁ ਕੋਇ ਸਾਮਹੇ ਸ ਠਾਨਿ ਜੈਗ ਕੁਟਿਓ।ਸਮਾਜ ਗਾਮ ਧਾਮ ਕੋ'₹ਸ 
ਛੀਨ ਛੀਨ ਲੀਨਿਓ।ਜਨਾਇ ਜ਼ੋਰ ਆਪਨੇ ਹੋਕਾਰ ਪੀਨ ਕੀਨਿਓ॥੨੫॥ 
ਬਹੋਰ ਡੱਢਵਾਰਿਯਾ'“ਸੈਗਾਮ ਘਾਨਿਠ" ਜੀਤਿਓ।ਸ ਦੇਡ ਲੀਨ ਦਰਬ ਕੋ 
ਕਨੀਤਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਤਯੋ” । ਕਿਤੇਕ ਸੈਲਰਾਜ ਮੇਲ ਹੇਤੁ ਪਾਸ 'ਆਵਹੀ'। 
ਸਮੂਹ ਤੇ ਸੁ ਲੋਤਿ ਦਾਮ"? ਦੇਡ ਕੋ ਚਕਾਵਹੀ।੨੬॥(ਕਤੇਕ ਸੈਲਪਾਲ ਕੇ 
ਸ ਨੰਦ ਬੈਦ ਮੈਂ ਕਿਯੋ"।“ਬਿਲੋਦ ਦਰਬ ਦੋਹਿੰਗੇ ਤ ਛੋਰਹੋ” ਸਨ ਦਿਏ। 
ਕਟੋਚੀਆ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਭੀਮਚੋਦ ਜੋ ਕਲੂਰਿਯਾ । ਮਿਲੋ ਅਕੋਰ ਦੋਇ ਦੇਇ 
ਹੇਰ ਓਜ ਪੂਰਿਯ"(॥੨੭॥ਬਿਸਾਲ ਦੂਨ ਮੈਂ ਪਵੇਸ਼ ਲੂਟਲੂਟਲੀ।ਨਓਂ। 
ਸਤ੍ਰਾਸ ਭੀਰ ਭੂਰ ਹੈ ਕਿਸੂ ਨ ਜੋਗ ਕੀਨਿਓ' । ਮਹਾਨ ਅੰਨ ਛੀਨ ਛੀਨ 
ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉ ਰਿਹਾ ) ਉਸ ਨੇ ਜਲ ਵਿਚ ਪੈਰ ਬੀ ਨਾ ਡੋਬਿਆ । ੨ਸੁਣਕੇ । 
₹ਗਾਰੀ ਸਹਾਇਤ। ਨਾਲ । “ਹੈਕਾਰ ਨੂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ । “ਫੇਰ ਵੈਰੀ ਔਣਗੇ । £ਜੈਗ ਦਾ ਦਾਉ 
ਲਗਾ ਕੇ । “ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ । “ਸਭਾ `ਵਿਚ ਦਿਵਾਨ ਨੰਦ ਚੈਦ ਨਾਲ । ੯ਕਹਿਆ । "5ਗਾਵ 
ਦਿਲਾਵਰਖਾਨ ਪਠਾਣ ਦ! ਨੌਕਰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । "ਪਹਿਲਾਂ ਚਲ ਕੇ । “ਦਾਮ 
ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ । "੩ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ । "ਏਫਿਰ ਡਢਵਾਲੀਏ ਨੂੰ । “ਕਰ ਕੇ । "$ਕੁਨੀਤੀ ਵਿਚ 
ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ (ਹੁਸੈਨ) ਭਾਵ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । "?ਦਮੜੇ, ਰੁਪੇਯੇ । "੯੫ਹੜੀ 
ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕੈਦ ਕੀਤੇ । "੯ਪੁਰਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ । 

ਰ #ਕਿੰਨਾਂ ਨਿੰਮਤਾ ਭਰਿਆ ਭਰੋਸਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ । _1ਪਾ:-ਹੇਰਿਯੋ ਸੁ ਘਰਿਆ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੪੯੦੨) ___ ਰਿੰਤੋ੨ੇ। ਅਸੂ ੪੮, _ 

ਸੈਨ ਬਾਂਟ ਦੀਨਿ&। ਰਿਦੇ ਗੁਰੂ ਪੁਰੋਨ ਕੌ" ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਂਹਿ ਚੀਨਿ
ਸ॥੨੮॥ 

ਕਰੈਤਿ ਕਾਜ ਖੋਟ ਕੌ ਬਿਚਾਰ ਕੌ ਨ ਠਾਨਿਈ । ਬਿਸਾਲ ਮੂਢ ਆਤਮਾਂ 

ਗ਼ੁਲਾਮ ਬੁੱਧਿਵਾਨਯੈ।ਨਿਵੇਸਘਾਲਿ ਦੂਨਮੈਂ ਜਨਾਇਜੋਰਆਪਨੌ।ਖਸੋਟ 

ਲੋਤਿ ਕਾਹੁੰ ਕੌ ਮਹਾਨ ਦੋਤਿ ਤਾਪਨੋ॥ ੨੯॥ ਬਿਨਾਇ ਰੈਸ਼ ਕੋਤਨੰ” 

ਕਰੈਤਿ ਓਡਪਾਤਿ ਕੌ” । ਸਤ੍ਰਾਸ ਹੋਇ ਦੂਣ ਮੈਂ ਨ ਕੋਪ ਧਾਰਿ ਘਾਤ ਕੌ'। 

ਮਿਲੈ ਅਨੇਕ ਆਨਿਕੈ ਅਕੌਰ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕੈ।ਕਿਤੋਕ ਭਾਜਿ ਜਾਤਿ ਹੈਂ; 

ਕਿਤੇਕ ਲੈ ਨਿਹੋਰਿ ਕੈ ॥੩੦ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭਿ ਦੂਣ ਮਹ 

ਘਾਲਕੋ ਜੋਰ ਸੁਜੋਰ” । ਅਭਿਲਾਖਤਿ ਮੂਰਖ ਰਿਦੇ-ਚਲੋਂ' ਅਨੰਦਪੁਰ 

ਓਰ--॥ ੩੧ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਦੁਤਿਯ ਰੁਤੇ “ਹੁਸੈਨੀ ਆਗਵਨ'” 

ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਸਪਤ ਚਤਵਾਰਿੰਸਤ) ਅੰਸੂ ॥ ੪੭ ।। 
੪੮. (ਗੁਪਾਲ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਸੁਲਹ ਲਈ ਸੈਗਤੀਆਂ ਸਿੰਘ ਆਇਆ]। 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਕੂਪ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕਟੋਚੀਆ ਭੀਮਚੋਦ ਤੋ ਆਦ। ਮਿਲੋ ਸੁ ਰਾਖੰਹਿਂ 

ਨਿਕਟ ਤਿਸ ਕਹਿ ਸਾਦਰ ਮੈਬਾਦ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਇਕਠੀ ਸੈਨ 

ਕਰਤਿ ਸਮੁਦਾਯਾ । ਚਹੈ ਅਨੰਦ ਪੁਰਿ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਆਯਾ।-ਸੈਘਰ ਘਾਲ 

ਘਨੋ ਘਮਸਾਨਾ। ਕਰੋਂ ਪਰਾਜਯ; ਕੈ ਹੁਏ ਹਾਨਾ"” ॥੨॥ ਦੇਉ ਚਮੂੰ ਕੋ 

ਜ਼ੋਰ ਬਡੋਰਾ । ਮਿਲਹਿੰ ਤ ਲੈਹੋਂ ਦਰਬ ਘਨੌਰਾ । ਭੇਜਜੋ ਪੁੱਤ ਦਿਲਾਵਰ 

ਖਾਨ।ਜਿਠ ਤੇ ਡਰ ਹਟਿ ਗਯੋ ਨਿਦਾਨ"॥੩॥ਤਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਢ 

ਆਯਸੋਚਿ” ਘਨੋ ਦਲ ਸੈਗ ਪਠਾਯੋ। ਨਹੀ' ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਾਰੌਂ ਜਾਵਦ। 

ਬਨੈ ਨ ਹਟਿ ਕਰਿ ਜੈਬੋ ਤਾਵਦ ॥ ੪॥ ਲਰਿਬੇ ਕੋ ਬਲ ਕੋਤਿਕ ਧ
ਰੈਂ । 

ਦੇਖੋ ਅਬਿ ਜੋਤੋ ਰਣ ਕਰੈਂ-। ਇਮ ਗਿਨਿ ਗਿਨ ਮਨ ਠਾਨਹਿ ਤਯਾ
ਰੀ। 

ਰਤ ਦਲ ਗਣਤ --- ਲਨ ਮਦ -.-<----- ਦਾਤ” ਹੂ 

੧ਪ੍ਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ । “ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਰਖਣ ਵਾਲਾ (ਖੱਟੇ ਕਾਜ ਕਰਨ ਵਿਚ) । “ਸਜ਼ਾ । 

ਬਿਨਾਂ ਦੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਉਪੱਦਵ ਕੀਤੇ । “ਕਿਸੇ (ਪਹਾੜੀ) ਨੂੰ (ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ) 

ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੋਧ ਨਾ ਆਇਆ । =ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ( ਭੇਟਾ 
) ਲੈਕੇ ( ਮਿਲਦੇ ਹਨ ) । 

?ਗਾਵ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ । (ਅ) (ਹੇਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ) ਜੋੜਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ । 'ਜੋ ਮ
ੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ 

ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ( ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ
 ) ਬਗਤ ਦੀ ਗਲ । (ਅ) 

ਮਿਲੇ ਹਨ ਹੁਮੈਨੀ ਨਾਲ) ( ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਲ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ
 ਨੂੰ ( ਉਹ ਰਾਜੇ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ) ਬਗੜੇ ਦੀ ਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ੯ਮੈਗ ਕਰਾਂਗਾ ਵੇ ਘਮਸਾਨ ਦਾ । (ਅ) ਘੇਰਾ 

ਪੰਥ ਘਮਸਾਨ ਕਰਾਂਗਾ । "ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆਂ ਜਾਏਗਾ । "'ਮੂਰਖ (ਦਿਲਾਵਰ ਦਾ 

ਪੁੱਤ ) । “ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ । #੫(੧੦-ਬਿਹਾਇ ਦਜੋਸ ਕੋਤਨੈ” ਅਤੇ “ਬਿਤਾਇ ਦਜੈਸ 

ਕੇਤਨੈ! ਬੀ ਦੋ ਪਾਠਾਂਤ੍ਰ ਹੋਰ ਦੱਖ਼ੀਦੇ ਹਨਛਾਪੇ ਵਿਚ ਪਾਠ ਹੈ-ਬਿਦਾਇ ਦਰੈਸ਼ ਕੇਤਨੇ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ। ____(੪੯੦੩) ___ ਰਿਤ੨। ਅੱਸੂ ੪੯. 
ਦਿਨ ਪੁਤਿ ਮੈਲ ਕਿਯੋਂ' ਦਲ ਭਾਰੀ ॥ ੫॥ ਤਮੋਂ ਤਜ ਕਰਿ ਹੈਕਾਰ 

ਘਨੋਰਾ । ਚਹੈਂ ਅਠੰਦਪਰਿ ਪਾਵਨ ਘੇਰਾ।ਨੰਦਚੈਦ ਤੇ ਆਦਿ ਮਸੈਦ। ਸ੍ਰੀ 

ਗੁਜਰੀ ਯੁਤਿ ਦੁਖਿਤਿ ਬਿਲੀਦ ॥ ੬॥ ਤੀਨ ਭਾਨਜੋ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਔਰ । 

ਸਮੁੜਾਵਹਿ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਮੌਰ£ਮਹਾਰਾਜ/ਤਮ ਅਹੋ ਨਿਚਿੰਤ । ਪਰਜੋ ਨੌਰ 

ਸ਼ੱਤ ਬਲਵੇਤ ॥ 7 ॥ ਤੁਮ ਸੋਂ ਚਾਹਤ ਕਰਕੋ ਲਰਾਈ । ਆਜ ਕਾਲ ਮੈਂ 

ਦੇਰ ਨ ਕਾਈ। ਸਭਿ ਗਿਰਪਤਿ ਦੈ ਦੈ ਬਹੁ ਧਨ ਕੌ । ਮਿਲੋ ਜਾ
ਤਿ ਹਾੱਤ 

ਧੀਰਜ ਮਨ ਕੌ ॥੮॥ ਕਯੋਂ ਨ ਕਰੋ ਅਪਨੀ ਤਕਰਾਈ । ਕੌ ਮਸੈਦ ਦਿਹ 

ਅੱਗ ਪਠਾਈ । ਮੈਧਿ ਕਰਹੁ ਨਹਿੰ ਬੈਰ ਵਧਾਵਹ । ਜਜੋਂ ਕਯੋਂ ਕਰਿ ਇ
ਤ 

ਤੇ ਉਲਟਾਵਹੁ ॥੯॥ ਸੈਨ ਘਨੀ ਸੈਗ; ਕਰੋ ਨ ਰਨ ਕੌ । ਵੇਰ ਦੇਹੁ ਕ੍ਛ 

ਦੇ ਕਰਿ ਧਨ ਕੌ? । ਗੁਜਰੀ ਆਦਿਕ ਜਬਿ ਇਮ ਕਹਜੋ । ਮਿਲਨਿ ਹੇਤੁ
 

ਸਭਿਹਿਨਿ ਕਹਿ ਲਹਯੋ' ॥ ੧੦ ॥ ਗਰਜੋ ਸਭਾ ਬੀਚ ਬਲ ਭਾਰੀ । “ਹਮ 

ਇਨ ਕੀ ਜੜ ਦੇਇ ਉਖਾਰੀ । ਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੂਰ ਸਭਿ ਜੈ ਹੈ । ਨਹੀਂ 

ਨਗਾਰਬੈਦ ਕੋ ਰ੍ਰੋ ਹੈ ॥ ੧੧॥ ਧਨ ਗਨ ਛੀਨਹਿ ਰੇਕ ਬਨਾਵਹਿ । 

ਰ ਨਿਜ ਢਾਸਨ ਕੋ ਰਾਜ ਵਧਾਵਹਿਂ। ਜੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਲੇ ਦਲ ਸਮੁਦਾਈ । ਆਇ 

ਕਰੈ ਹਮ ਸੈਗ ਲਰਾਈ ॥ ੧੨॥ ਇਮ ਰਣ ਕਰਹਿ ਉਪਾਵਹਿੰ ਤ੍ਰਾਸਾਂ। 

ਹੱਬਜਾਰਨ ਤੇ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸ਼ਾ। ਖੜਗਕੇਤ ਕੌ ਕੌਤਕ ਪਿਖੋ। ਕਹਾਂ ਕਰਤ 

ਹੈ ਸੁਖ ਸੋਂ ਲਖੋ ॥੧੩॥ ਅਪਰ ਥਾਨ ਹੀ ਮਰਿ ਕਰਿ ਰਹੇ । ਹਮਰੀ ਨਹਿ 

_ਸਮੀਪਤਾ ਲਹੇ । ਘਟਾ ਸਮਾਂਨ ਬਨਾਵਤਿ ਆਵੈ । ਕਾਲ ਕਰਮ ਕੌ ਮਰਮ 

ਨ ਪਾਵੈ॥ ੧੪॥ ਬਾਯ ਮਨਿੰਦ ਉਡਾਇ ਖਪਾਵੈ” । ਪਿਖਿਨਿ ਰਹੇ ਕਿਤ 

'ਸੁਨਿਯ ਨ ਜਾਵੈ" । ਤਉ ਨੰਦ ਚੰਦ ਸੁਨੀਯੰਹ ਕਾਨ। ਰਨ ਸਮਾਜ ਕਰਿ 

ਬਨਿ ਸਵਧਾਨ ॥ ੧੫॥ ਗਲਕਾਂ ਗਨ ਬਰੂਦ ਬਰਤਾਵੋ । ਸੁਧਿ ਕੋ ਰਖੋ 

ਜਸੂਸ ਪਠਾਂਵੋ । ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਾਰਿ ਤਕਰਾਈ । ਆਵਹਿ ਰਣ ਕਰਿ ਹੈ' 

_ ਅਗਵਾਈ£ ॥ ੧੬॥ ਇਸਿ ਬਿਧਿ ਕਥਾ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਕੇਗੇ । ਦ੍ਰਿੜ੍ਤਾ 

ਕਰਹਿ ਦਿਵਾਨ ਬਡੇਰੀ । ਚਮੂੰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੌ ਰਾਖਿ ਬਟੌਰੀ । ਬਿਚਰਤਿ ਹੈ 

ਅਰੂਢਿ ਚਹੂੰ ਓਰੀ ॥੧੭॥ ਉਤੋ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਹੈਕਾਰੀ । ਕਰੇ ਬਟਰਨ ਭਾ 

੧ਕੱਠ ਕੀਤਾ । “(ਸ਼ੱਤ ਪਾਸ) ਸੈਨਾ ਬਹੁਤੀ (ਹੈ ਤਾਂਤੇ ਉਸ ਨਾਲ) ਜੈਗ ਨਾ ਕਰੋ । ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ ਸਾਰੇ (ਏਹ) ਜਾਡਿਂਆਂ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) । “ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ (ਪਰ?ਸ਼ਰ । “ਦੇਖਣਾ ਤਾੰ ਕਿੱਤੇ 

ਰਹਿਆ ਸੁਣਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ । =ਜੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜੈਗ ਕਰਾਂਗੇ । (ਅ)
 ਜੇ ਜੈਗ ਕਰਨ 

ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਰੇ; ਭਾਵ ਵਧ ਕੇ ਨੜਾਂਗੇ । ਰ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੯੦੪ ) ਰਿਤੁ ੨ । ਅੰਜੂ ੪੮, 

ਦਲ ਭਾਰੀ । ਭਯੋ ਸੁ ਤਯਾਰ ਅਨੰਦ ਪੁਰਿ ਆਵਨ । ਤਬਿ ਗੁਪਾਲ" ਨਰ 
ਕੀਨ ਪਠਾਵਨ ॥੧੮॥ “ਤਾਸ ਗੁਲੇਰੀਆਨ ਕੇ ਮਨਕੋ । ਮਿਲਯੋ ਚਹਿਤ 
ਦੇ ਕਰ ਕਛ ਧਨ ਕੋ?। ਸੁਨਿ ਹੁਸੈਨ ਤਿਨ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਾ ।£ਮਿਲਹ 
ਮੋਹਿ ਕੌ ਬਿਨਾ ਅਵਾਰਾ ॥ ੧੯॥ ਜਥਾ ਅਪਰ ਨਿਿਪ ਦੀਨਸਿ ਦਰਬਾ । 
ਤਿਮ ਇਹ” ਦੇਹਿ ਮਿਲਹੁ ਸੈਗ ਸਰਬਾ” । ਸੈਨ ਸਮੇਤ ਕਟੋਚੀ ਜੈਸੇ 
ਭੀਮਚੌਦ ਕਹਿਲੂਰੀ ਤੈਸੇ॥੨੦॥ਤਥਾ ਗੁਪਾਲ ਗਲੋਰੀ ਆਦਿ । ਰਹੈ ਮੈਗ 
ਮਮ ਜਿਤ ਚਢਿ ਜਾਇ'?। ਇਮ ਸੁਨਿ ਦ੍ਤ ਗਯੋ ਨ੍ਹਿਪ ਤੀਰ । ਕਥ 
ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਕਹੀ ਸੁ ਧੀਰ॥੨੧॥ ਸੁਨਿ ਗੋਪਾਲ ਲੀਨਿ ਕਛ ਦਰਬ। ਚਦਿ 
ਕਰਿ ਚਲ੍ਯੋ ਸੈਗ ਲੇ ਸਰਬ । ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਇਕ ਸੈਲਪ ਆਨ?” । ਚਲਨੋ 
ਗੁਪਾਲ ਸੋਗ ਹਿਤ ਠਾਨਿ ॥੨੨॥ ਜੇ ਕਰਿ ਇਹ ਨਹਿ ਹੋਤਿ ਬਖੇਰਾਂ। 
ਖਾਨ ਹੁਸੈਨ ਗੁਮਾਨ ਘਨੋਰਾ । ਤੋਂ ਦਿਨ ਢੋ ਇਕ ਮੈਂ ਕਰਿ ਤਜਾਰੀ । ਹਤੋ 
ਸਕੇਲਯੋ ਦਲ ਭਟ ਭਾਰੀ ॥੨੩॥ ਆਇ ਅਨੰਦਪਰਿ ਘਾਲਤਿ ਜ਼ੋਰ । ਲੇ 
ਗਿਰਪਤਿ ` ਸਭਿ ਅਪਨੀ ਓਰ। ਹੋਤਿ ਘੋਰ ਘਮਸਾਨ ਘਨੋਰਾ"। ਲਸ਼ਕਰ 
ਜਿਸ ਕੇ ਸੈਗ ਬਡੇਰਾ ॥ ੨੪॥ ਹੋਇ ਪਰਤ ਜਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਤੇ'”। 
ਕਿਯ ਸਹਾਇ ਅਬਿ ਅਸਿਧੁਜ ਕਰਤੇ'।ਭਾ ਪਹਾਰੀਅਨਿ ਸ਼ੈਗ ਬਖੇਰਾ । 
ਪਰਜੋ ਗਰੇ' ਤਿਨ ਜੈਗ ਬਡੇਰਾ ॥ ੨੫॥ ਕਾਲ ਕਰਮ ਸੋ ਪੋਰਨ 
ਕਰੇ । ਆਪਸ ਬਿਥੈ ਸਪਰਧਾ"ਧਰੇਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਹਿਤ ਗੁਪਾਲ।ਆਨਿ 
ਪਹੂਚਯੋ ਤਹ ਜਿਸ ਕਾਲ ॥੨੬॥ ਬਾਸਰ ਜਾਮ ਰਹਯੋ ਤਬਿ ਆਯੋ । ਪਿਖਿ 
ਹੁਸੈਨ ਮਨ ਬਹੁ ਗਰਬਾਯੋ। ਭੀਮਖੈਦ ਜਿਹ ਮੈਗ ਕਹਲੁਰੀ। ਅਰ ਕਟੋਚ 
ਸੋਗ ਸੈਨਾ ਭੂਰੀ॥੨੭॥ਲਥੈ-ਕਿ ਮਹਿ ਮਹਿਂ' ਮੋ ਸਮ ਔਰ ਨ।ਭਯੋ ਤਾਸ 
ਮੋ ਤੇ ਸਭਿ ਠੌਰਨ।ਚਹੌਂ' ਰਾਜ ਜਿਹ ਛੀਨ _ਨਿਕਾਰੋਂ ।ਜਿਹਕੋ"“ ਚਹੋਂ ਬੀਂਧ 
ਕਰਿ ਡਾਰੱ॥੨੮॥ ਦਰਬ ਦੈਡ ਕੌ ਪੂਰਬ ਲੈਕੈ । ਦਲ ਜੁਤਿ ਪੁਨ ਗੁਪਾਲ 
ਸੰਗ ਕੈ ਕੈ। ਲਰਿ ਹੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੈਗ ।ਬਡ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਘਾਲਹੁੰ 

ਰਾਜਾਂ ਗੁਪਾਲ ਨੇ । “ਦਤ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । ₹ਗੁਪਾਲ । £ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਓ। 
“ਜਿਧਰ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂ ̀ । ਧੀਰਜ ਨਾਲ । “ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਦਕਫੀ ਕਹਿਦਾ ਹੈ । 
<ਇਸ ਬਸ਼ੋਕੇ ਦਾ ਅਗੇ ਵਰਨਨ ਆਵੇਗਾ । "“ਗਾਵ, ਬੜਾ ਭਜਾਨਕ ਜੈਗ  ਹੈਂਦਾ , "ਜਿਵੇ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਤਿਵੇ” ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ । “ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਕਰਤੇ ਨੇ (ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ) 
ਸਹਾਇਤ। ਕੀਤੀ । '੧ਦੀਰਖਾ । ੧ਓਪਿਿਿਵੀ ਵਿਚ । “ਜਿਸ ਨ ਨੂੰ । #ਘ1:-ਹੁਤੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ | ( ੪੯੦੫ ) ਰਿਤੁ ੨ । ਅੱਸੂ ੪੮. 

ਜੋਗ ॥੨੯॥ ਛੀਨ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਿ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਰੋਂ । ਨਿਜ ਸ੍ਰਾਮੀ ਕੀ ਕਾਰ 
ਸੁਧਾਰੋਂ-। ਨਿਜ ਮੰਤ੍ਰੀਨ ਸੰਗ | 1੬ਮ ਕਹੈ। ਲਰੀਨ ਗਰੂ ਸੈਗ ਨਿਸ ਦਿਨ 
ਚਹੈ।੩੦॥ਮਿਲਯੋ ਗੁਪਾਲ ਹਸੇਨੀ ਸਾਬ । ਏਨ; ਲਗਜੋ ਧਨ ਲਯਾਇ ਜੁ 
ਹਾਬਗਰਬਤਿ ਕੇ" ਪਸੈਦ ਨਹਿ ੧”ਵ॥ਕਹਤਿ ਭਯੋ “ਇਹ ਥੋਰੋ ਲਯਾਵਾ 
॥੩੧॥ ਇਸ ਤੇ ਦਗਨ ਆਨਿ ਜਬਿ ਦੀਜੈ । ਪੀਛੇ ਮੇਲ ਮੋਹਿ ਸੈਗ ਕੀਜੈ। 
ਜੇ ਨੰਹੈ ਦੇਹੁ ਤੋਹਿ ਰਜਧਾਨੀ । ਛੀਨੋੱ' ਜਾਨ ਕਰੋਂ ਸਭਿ ਹਾਨੀ”॥੩੨॥ 
ਸਨਿ ਗੁਪਾਲ ਨ੍ਿਪ ਸੋ ਨਹਿ ਮਾਨੀ। ਕਪਟ ਠਾਨਿ ਕਰਿ ਗਿਰਾ ਬਖਾਨੀ। 
ਆਨ ਜਾਇ ਸਦਨ ਕਉ ਹੇਰਿ । ਲੇ ਧਨ ਮਿਲਹੁ ਪਹੁੰਚ ਕਰਿ ਵੇਰ? ॥ 
੩੩॥ ਰਿਪ ਤੇ ਦੁਰ ਨਿਕਸ ਜਬਿ ਗਈ। ਸਭਿ ਧਨ ਸਾਂਭ ਪਯਾਨਾ ਕਿਯੋ 
ਕਹਤਿ ਭਯੋ, ਪਏਹ ਭੀ ਨਹਿ ਦੈਹੈ' । ਸਮਖ ਹੋਇ ਕਰਿ ਲੋਹ ਬਜੈ ਹੈ?॥ 
੩੪॥ ਇਮ ਕੀਹ ਪਹੁੰਢਸੋ ਜਾਇ ਗੁਲੋਗ ੩ਕਰਾਈ ਬਹ ਕਰਿ ਤਿਸ ਬੇਰ 
ਲਖੜੋ ਹੁਸੈਨਖਾਨ ਜਬਿ ਐਸੇ । ਜਗਜੋ ਫੋਧ ਹੁਇ ਪਾਵਕ ਜੈਸੇ॥ ੩੫ ॥ 
ਲੋਚਨ ਬਦਨ ਲਾਲ ਹਇ ਗਯੋ।ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕਛੁ ਲਖਤਿ ਨ ਭਯੋ।ਕਹਜੋ 
“ਭਰਤ ਦੰਦਭਿ ਬਜਵਾਇ । ਸਕਲ ਅਰੂਢਹੁ ਬਿਲਮ ਬਿਹਾਇ? ॥ ੩੬ ॥ 
ਚਵਜਯੋ ਚਮੁੰ ਲੈ ਬਜੋ ਨਗਾਰਾ । ਜਾਇ ਤਹਾਂ ਪੁਰਿ ਘੇਰੋ ਡਾਰਾਂ । ਵਸਤ 
ਵਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਤਿ ਅੰਤਰਾਂ । ਰਾਂਖੀ ਸਗਰੀ ਬਰਜਿ ਨਿਚੈਤਰ॥੩੭॥ਤ੍ਰਿਣ 
ਅੰਨਾਦਿਕ ਸਕਲ ਹਣਾਯੋ। “ਹਤੋ ਹੇਲ ਕਰ”! ਭਾਖਿ ਪਠਾਲੋ।ਜਬਿ ਕਛੁ 
ਪਹੁੰਚਨਿ ਦਿਯੋ ਨ ਅੰਤਰ ।ਸੁਰ ਸਮੂਹ ਰਿਸਾਇ ਨਿਰੋਤਰ ॥੩੮॥ ਕਹੜੋ 
ਗੁਪਾਲ ਮੈਗ “ਰਣ ਕਰੈਂ।ਨਿਕਸਿ ਵੰਹਰ ਹਮ ਹਤਿ ਹਤਿ ਲਰੈ'?। 'ਨੂਪ 
ਸਨਿ “ਧੀਰਜ?” ਭਟਨਿ ਅਲਾਯੋ(ਸੈਧਿ ਕਰਨ ਕੋ ਦੂਤ ਪਠਾਯੋ॥੩੯ ।ਹਤੋ 
ਗ਼ੁਲਾਮ ਦਿਲਾਵਰਖਾਨਾ । ਹੇਰਿ ਹਸੈਨਖਾਨ ਗਰਬਾਨਾ । ਸੈਨ ਪਠਾਨੀ 
ਜਾਨ ਮਹਾਨੀ।“ਲਰਿ ਕਰਿ ਮਾਰੋ!ਮਸਲਤ ਠਾਨ।੪੦॥ਦੂਤ ਆਨ ਜਬਿ 
ਬਾਤ ਸੁਨਾਈ । ਨਹਿ ਮਾਨੀ ਰਿਸ ਧਾਰ ਅਲਾਈ । “ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਅਥਿ 
ਧਨ ਗਿਨ ਲੀਹੋਂ । ਤੋਂ ਗੁਪਾਲ ਕੌ ਰਸ ਰਖਵੈਹੌਂ ॥ ੪੧ ॥ ਨਾਂਹਿ ੩ ਲਰ 
ਕਰਿ ਛੀਨੋ' ਰਾਜਲੂਟ ਲੈਇਹੋ ਹੋਂ ਸਕਲ ਸਮਾਜ”ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਬਿ ਫਿਰੇ 

"ਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇ। ੨ਜਣ ਲੈ ਕਿ: ਖੋਹਕੇ ਰਲ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਗਿਰ | ੩ ਅੰਦਰ ਪਹੋਚਦੀ ਸੀ । 

#ਮਾਰੋ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ । “(ਸ਼ਸਤ੍ਰ) ਮਾਰ ਮਾਰਕੇ ਲੜਾਂਗੇ । $ਦੇਖ ਕੇ (ਦੂਤ ਨੂੰ) । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ ( ੪੯੦੬) ਰਿਤ3 ੨। ਅੰਸੂ ੪੯, 

_ ਦੁਬਾਰੇ'ਸ਼ਰੀਗੁਰ ਕੇ ਭਟ ਕਿਤਿਕ ਹਕਾਰੇ'॥੪੨॥ ਆਨਿ ਬੇਨਤੀ ਜਬਹਿ 

ਉਚਾਰੀ । ਪੈਨ੍ਹਪ ਗੁਪਾਲ ਹੈ ਸ਼ਰਣ ਤੁਹਾਰੀ । ਪਠੋ ਦਾਸ ਪਰਧਾਨ ਜੁ 

_ਹੋਇਤੁਰਕਨਿ ਸੈਗ ਮਿਲਾਵਹਿ' ਸੋਇ” ॥੪੩॥ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਸੁਨਤਿ 

ਬਿਚਾਰਾ । ਮੈਗਤੀਆ ਸਿੰਘ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਾ। ਸਪਤ ਸਊਰ ਤਾਂਹਿ ਸੈਗ 

` ਕੀਨੇ । ਗਮਨਹੁੰ ਨ੍ਰਿਪ ਗੁਪਾਲ ਢਿਗ| ਚੀਨੇ ॥ ੪੪॥ ਜਿਮ ਗੁਲੋਰੀਏ 

ਕੋ ਹੁਇ ਭਲੋ । ਤਿਮ ਸਭਿ ਕਰੋ, ਤਾਂਹਿ ਮੈਗ ਮਿਲੋ” । ਪੁ ਭੁ ਤੇ ਰੁਖਸਦ 

ਹੁਇ ਕਰਿ ਗਯੋ । ਤਿਸੀ" ਸੈਨ ਮਹਿੰ ਮਿਲਤੋ ਭ੧॥੪੫॥ ਭੀਮਚੇਦ ਅਰੁ 

-ਦਤੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਮੇਲ ਕਰਾਵਨਿ ਚਹਜੋ ਗੁਪਾਲ। ਸੈਗਤੀਆਂ ਸਿੰਘ ਦਹਨ 
ਹਕਾਰਾਂ।ਪਠਨਿ ਹੇਤ ਕਹੁ£ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ॥੪੬॥“ਦੇ ਕਰਿ ਧਰਮ'ਲਯਾਉ 

ਤੂੰ ਜਾਇ। ਸੈਗ ਹੁਸੈਨ ਸੁ ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਇ । ਗੁਰ ਕੌ ਦਾਸ ਪਤਯਾਵਹਿ 
ਤੋਹੀਂ।ਕਰਹਿ ਕਾਜ ਇਮ ਸ਼ਾਂਤਿ ਸੁ ਹੋਹੀ ॥੪੭॥ ਦੌਹਰ॥ਕਹੋ ਸਕਲ ਕੇ ਰ 

ਧਰਮ ਕਰਿ ਆਛੀ ਰੀਤਿ ਪਕਾਇ) । ਸੈਗਤੀਆ ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਗਯੋ ਜਹਿੰ 
ਗੁਪਾਲ ਗਿਰਰਾਇ]£ ॥ ੪੮ । ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ਰਿੰਥੇ ਦੁਤਿਯ ਰੁੰਤੇ 
“ਗੁਪਾਲ ਹੁਸੈਨੀ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ ਚੱਤਵਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ। ੪੮ ॥ 

_ ੯. ਹੁਸੈਨੀ ਬੱਧ ਗੁਪਾਲ ਦੀ ਫਤਹ । ਜੁਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜਨਮ].। 

ਦੋਹਗਾ ॥ ਕੇਜਜੋ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੌ ਜਬੈ ਮਿਲਯੋ ਗੁਪਾਲਹਿ ਜਾਇ।ਆਸ਼ੋ ਕਹਜੋ 
ਸੁਨਾਇ ਕਰਿ “ਚਲਹੁ ਮਿਲਹੁ ਗਿਰਰਾਇ ॥੧॥ ਚੌਪਈ॥ਤੋਹਿ ਭਲੋ ਹਿਤ 

ਮੋਹਿ ਪਠਾਯੋ । ਯਾਂਤੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਕਰਿ ਆਯੋ” । ਨਹਿ ਬਿਗਰਹਿੰਗੇ ਸੈਗ 
ਤਿਹਾਰੇ । ਕਰੀ ਬਾਤ ਮੈਂ' ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇ॥ ੨॥ ਜੇ ਕਰਿ ਧਰਮ ਜਾਹਿੰਗੇ 
ਹਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਦੀਨਿ ਮੜਾਗਤਊ ਵਤੇ ਤੋਰੀ ਤਬਿ ਹੋਇਧਰਮ 
ਹੀਨ ਰਿਪੁ ਹਾਰਹਿੰ ਸੋਇ? ॥੩॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ।ਨ੍ਰਪ ਕੌ ਸਮੁੜਾਯੋ । ਗੁਰ 

੧(ਗੁਪਾਲ ਨੇ) ਸੌਂਦੇ । “ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇਵੇ । “ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ । “ਭਾਵ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ । 

ਪਦੂਹਾਂ (ਛਪਾਲ ਤੇ ਭੀਮਦੈਦ ਨੇ) ਬੁਲਾਇਆ । ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ । ?ਭਾਵ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਹ । 

੯੩ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ” (ਇਉਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਪਰ । ੯ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੌਹ ਦੇ- 

ਕਰਿਕੇ । “ਧਰਮ (ਮੈਂ ਜਾਮਨੀ) ਵਿਚ ਦੇਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ । #ਪਾ?-ਨਿਹਾਰੇ । 

_ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾਂ ਭਰੋਸਾ-ਸੀ । ਰ੍ 
ਤੋਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੈਂਗਤੀਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਾਲ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤ' ਕਰਨੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ । ਗੁਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 

_ਸੂਲਹ ਵਿਚ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਗਤੀਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਚ ਹੋਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੯੦੭) ਰਿਤ ੨ । ਅੰਸੂ ੪੯.. 
ਕੌ ਨਾਮ ਸੁਨਤਿ ਹੁਲਸਾਯੋ । ਕਹਤਿ ਭਯੋ “ਜੇ ਪੂਭੁ ਬਿਚ ਆਏ.ਤੋਂ ਸੈਦੇਹ 
ਨਹਿ ਮੁਝ ਬਨਿ ਆਏ? ॥ ੪ % ਸੈਗਤੀਆ ਸਿੰਘ ਕੇ ਖ਼ੈਗ ਭਯੋ । ਵਹਿਰ 
_ਨਿਕਸਿ ਗਨ ਦਲ ਯੁਤਿ ਅਯੋ । ਭੀਮਚੈਦ ਅਰੁ ਜਹਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਤਹਾਂ 

_ ਆਨਠਿ ਕਰਿ ਮਿਲਯੋ ਗੁਪਾਲ ॥ ੫ ॥ ਬੈਠੇ ਸਭਿ ਮਸਲਤ ਕੌ ਕੀਨਿ।ਖਾਨ 
ਹੁਸੈਨ ਸੈਗ ਬਡ ਲੀਨਿ।ਦਸ ਹਜ਼ਾਟ ਦੀਜੈ ਧਨ ਆਨਿ।ਤੌ ਮੇਲਹਿੰ ਇਹ 
ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਾਨਿ? ॥੬ ॥ ਸੁਨਿ ਗੁਪਾਲ ਬੋਲੜੋ ਧਨ ਏਤੋਂ । ਹੋਂ ਨਹਿੰ ਦੇਤਿ 
ਲਰੈ ਰਿਪੁ ਕੇਤੌਂ। ਜਥਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੁਇ ਬੈਠਸਿ ਨਜਾਰੋ। ਭੀਮਚੇਦ ਕੇ ਸੈਗ 
ਬਿਚਾਰੋ ॥੭॥ “ਐਸ ਘਾਤਿ” ਫਿਰਿ ਹਾਥ ਨ ਐਹੈਸਭਿਹੂੰ ਫੇਰਿ ਸਮੇਂ ਛਿਨ 

ਹੈਂ! । ਗੋਪਾਲੈ ਸੁ ਅਬੈ ਗਹਿ ਲੀਜੈ । ਕੈਦ ਕੀਜੀਐ ਕੈ ਬਧ ਕੀਜੈ” । 
੮॥ ਤਿਨ ਸੁਧਿ ਜਬਹਿ ਤਨਕ ਸੁਨਿ ਪਾਈ। ਨਿਜ ਦਲ ਬਿਥੈ ਗਯੋ ਨ੍ਪ 
ਧਾਈ । ਲਖਜੋ ਕ੍ਰਿਪਾਲ-ਭਾਜਿ ਇਹ ਚਾਲਾ-। ਕੋਪਜੋ ਹਿੰਮਤ ਸਹਿਤ. 
ਬਿਸਾਲਾ ॥੯॥ ਖਾਨ ਹੁਸੈਨ ਘਾਲਿ ਘਮਸਾਨਾ । ਲਰੇ ਸਰਬ ਹੀ ਬਜੇ _ 
ਨਿਸ਼ਾਨਾ'' । ਇਤ ਨ੍ਿਪ ਦੁਇ ਜਸਵਾਲ ਗੁਪਾਲਾਂ , ਸਨਮੁਖ ਲੋਹਾ ਲੀਨਿ 
ਕਰਾਲ” ॥੧੦॥ ਉਤ ਤੀਨਹੁੰ; ਇਕ ਖਾਨ ਹੁਸੈਨ। ਭੀਮਖੇਦ ਦੂਸਰ ਬਡ 
ਸੈਨ । ਤ੍ਰਿਤੀਆਂ ਬਡੋ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕਟੋਚ । ਬਰਛੀ ਗੁਲਕਾਂ ਬਾਨਨ ਮੋਚ' । 
੧੧॥ ਦਾਰੁਨ ਜੈਗ ਭਯੋ ਇਨ ਕੇਰਾ । ਕਾਰਚੋਲਂ ਚਮਕੇ ਤਿਸ ਬੇਰਾ । 
_ਹਥਾਵੱਥ'ਮਿਲਿਗੇ ਇਕ ਵਾਰੀ।ਮਰੇ ਛਿਨਕ ਮਹਿੰ ਗਨ ਭਟਭਾਰੀ॥੧੨॥ 
ਸਭਿ ਰਣ" ਗੁਰ ਗਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਯੋ। ਬੀਚ ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਨਾਟਕੇ ਲਹਜੋ। 
ਸਪਤ ਸਉਰਨ ਸਹਿਤ ਸੁ ਲਰਤੋ। ਮੈਗਤੀਆ ਸਿੰਘ ਰਣ ਮਹਿ ਮਰਜੋ । 
੧੩॥ ਜੈਗ ਹੁਸੈਨੀ ਘਾਲਕੋ ਘਨੋ । ਲਰਤਿ ਬਿਸਾਲ ਤਹਾਂ ਹੀ ਹਨੋ'1ਪਨ 
_ਕਟੋਚੀਆਂ ਬਲੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ। ਪੁਰਸ਼ਾਰਬ ਜਿਨ ਕੀਨਿ ਬਿਸਾਲ ॥ ੧੪॥ ਸੋ 
ਭੀ ਮਾਰਿ ਲੀਨਿ ਰਣ ਮਾਂਹੀ । ਕਟਜੋ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਸੈਗ ਸਿਰ ਜਾਂਹੀ । ਹਿੰਮਤ 
ਕਿੰਮਤ"' ਸਹਿਤ ਸੈਘਾਰਾ। ਤੀਨੌ ਜਥਿ ਮਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾ"! ॥ ੧੫ ॥ ਤਬਿ 

ਇਤਨਾ ਧਨ ਮੈਂ (ਕਦੇ) ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ (ਭਾਵੇਂ) ਵੈਰੀ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਲੜੋਂ। “ਦਾਉ । “ਬਿਹ 
ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਛਲ ਜਾਏਗ”ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਹੈ ਦੇਖ ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਧਿਆ ੧੧ ਛੌਂਦ 
੧੪ ਤੇ ੧੫ । “ਨਗਾਗੇ੬ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਪਾਲ । ?ਗਾਵ ਜੈਗੇ 'ਅਚੈਭਿਆ । "ਛੱਡੇ । ੯ਸ਼੍ਹੀ 

_ ਸਾਹਿਬ । "“ਹੱਥੋ_ ਹੱਥੀ । "'ਭਾਂਵ ਜੁੱਧ ਢਾ ਹਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । "ਓਥੇ ਹੀ __ 
ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ । "੧ਦੋ ਪਹਾਂੜੀਏ ਜੋਧ । "£ਹੁਸੈਨੀ ਤੋਂ ਵਖਰੇ ਇਹ ਤਿੰਨ 'ਪਹਾੜੀਏ __ 
ਸਿ ਰਾਜਾ ਿਪਾਲ, । ੨. _ਹਿੰਤਤ। ੩, ਕਿੰਮਤ । 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੪੯੦੮) _ _ਰਿਤੁ੨।ਅੰਸ੪੯. 
ਗਲੇਰੀਆ ਹੇਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਲੈ ਰਣ ਕੀ ਜੈਂ'ਹਰਖ ਬਿਸਾਲ। ਬਜੋ ਵਤੋ ਕੇ 
ਉਚ ਨਗਾਂਰੇਰਿਪੁ ਦਲ ਭਾ/ਜ ਚਲਜੋ ਬਿਨ ਮਾਰੇ ॥ ੧੬/ਬਿਨ ਸਰਦਾਰ 
ਲਰੈ ਕੋ ਰਨ ਮੈਂ।ਦਾਰਨ ਮਾਚੇ' ਧੀਰ ਨ ਮਨ ਮੈਂ । ਆਪ ਆਪਨੇ ਥਾਨ 
ਸਿਧਾਰੇਮਿਲਯ ਜੁ ਬਹੁ ਦਲ, ਭਯੋ ਕਿਨਾਰੇ” ॥ ੧੭ ॥ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰ 

ਰਿਪੁ ਚਢਿ ਆਯੋ । ਚਾਹਤਿ ਪੁਰਿ ਅਨੰਦ ਛੁਰਵਾਯੋ । ਲਸ਼ਕਰ ਘਨੌ 
_ਬਟੋਰਤਿ ਆਨਜੋ । ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੁ ਤਤਛਿਨ ਹਾਨ੧ੋ॥੧੮॥ਰਾਖਿ ਲੀਓ 
ਗੁਰ ਕੋ ਜਗਰਾਈਲੋਹ ਘਟਾ ਅਨਤੈਬਰਸਾਈ'ਨ,ਕਰਿ ਹੈਕਾਰ ਜੁ ਦਲ 
ਬਲ ਕੋਰਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਸਨ= ਚਹਿ ਕਰਨ ਬਖੇਰਾ॥੧੯॥ ਸੋ ਪੂਰਾ ਉਤਰਹਿ 
ਕਿਮ ਨਾਂਹੀ । ਮਰੋ ਪਚ ਜਾਹਿ ਬਾਦ” ਜਗ ਮਾਂਹੀ। ਕਰਯੋ ਧਰਮ 

ਨਿਬਹਜੋ ਨ ਕ੍ਿਪਾਲ।ਸੋ ਰਣ ਮਹਿ ਹਤਿ ਢਿਯੋ ਗੁਪਾਲ'॥੨੦॥ਢਤੇਪਾਇ 
ਕਰਿ ਗੁਰ ਢਿਗ ਗਯੋ।ਭੇਰਾ ਪੁਰਿ ਅਨੰਦ ਕਰਿ ਦਯੋ। ਸਭਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਭੂ 
ਚਲਿ ਆਏ।ਸੁਭਟ ਮਸੈਦ ਬਿਰੇ ਸਮੁਦਾਏ ॥੨੧॥ ਚਮਰ ਚਰਾਚਰ"” ਸਿਰ 
ਪਰ ਢੋਰਤਿ । ਚਹੂੰ ਓਰ ਸਭਿ ਚਰਨ ਨਿਹੋਰਤਿ। ਤਬਿ ਗੁਲੋਰੀਆਂ ਗੁਰੂ 

ਬੁਲਾਯੋ । ਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਰਖਤਿ ਆਯੋ ॥ ੨੨॥ ਧਰਿ ਅਕੋਰ ਕਰ 

ਜੋਰਿ ਪ੍ਰਨਾਮੂ । ਮੁਸਕਾਵਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਅਭਿਰਾਮੂ । ਆਵਹੁ ਬਡ ਜੈਤਾ 
ਬਰ ਬੀਰ । ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਧਰ ਧੀਰ” ॥ ੨੩॥ ਆਇਸ ਪਾਇ ਸੁ 
ਬੈਠਯੋ ਪਾਸ। ਸਰਬ ਬਾਰਤਾ ਕਰੀ ਪ੍ਰਗਾਸ। “ਦਗ਼ਾ ਕਰਤਿ ਮੋ ਕੌ ਚਹਿ 

ਗਹਜੋ । ਸੋ ਵਲ ਤਾਤਕਾਲ ਹੀ ਲਹਜੋ ॥ ੨੪॥ ਰਾਵਰ` ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਪਾਇ।ਹਤੇ ਸ਼ੱਤ ਗਨ ਖੜਗ ਚਲਾਇ।ਤਜੀ ਨ ਥਾਉ ਕਟੇ ਗਿਰ ਮਰੇ'। 

ਭੀਮ ਭੂਰ ਮੈਘਰੇ ਕੌ ਕਰੇ॥੨੫॥ਆਰਜਾ ਦੇਹੁ ਅਬੈ ਪੁਰਿ ਜਾਵੋਂਘਾਇਲ 
ਭਟਨ ਸੇਵ ਕਰਿਵਾਵੋਂ? । ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਰਿ ਸਿਰੁਪਾਉ ! ਰੁਖਸਦ 
ਕਰਯੋ ਚਢਜੋ ਹਰਖਾਉ ॥ ੨੬ ॥ ਇਮ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਆਨੰਦ ਧਾਰੇ । ਦਾਸ 

"ਕਿਿਪਾਲ (ਕਟੋਚੀਏ ਨੂੰ ਮਰਿਆ) ਦੇਖਕੇ/ਰਣ ਦੀ ਜੈ ਲੈਕੇ । “ਭਾਵ ਭਕਾਨਕ_ਜੋਗ ਮਚਿਆਂ 
ਯਾ ਭਜਾਨਕਤਾ ਛਾਇਆਂ । "ਜੇ. ਮਿਲਿਕੇ ਦਲ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਨਾਰੇ ਹੇ ਗਿਆ ਭਾਵ 

ਖਿੰਡ ਗਿਆ । “ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਘਣਾ ਹੋਰ ਬੇ ਵੱਸ ਪਈ । 5ਸਾਬ । “ਬਿਅਰਥ । "ਗੁਪਾਲ ਨੇ 

(ਮਾਰ ਲਿਆਂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕਟੋਚੀਆ) । ੯(ਗੁਪਾਲ) ਆਯਾ । "“ਚੈਚਲ । "ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। "ਕਰਾਵ 

ਆਪਦਾ ਘੱਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਮੈਂਗਤੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ । "₹ਡਾਢਾ ਭਯਾਨਕ ਜੁੱਧ ਕਰਕੇ 

ਰਸ ਮੁਖ ਵਾਕ ਇਵ ਹੈ:-ਰਾਖ ਲੀਓ ਹਮ ਕੋ ਜਗਰਾਈ । ਲਹ ਘਟਾ 

ਨ] 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___(੪੯੦੯) ___ਰਿਤੁ੨ । ਅੰਸੂ ੪੯. 

ਉਬਾਰਰ ਸ਼ੱਤ ਨਿਰਵਾਰੇ । ਮਾਘ ਮਾਸ ਪਾਛਲ ਪਖ ਆਯੋ । ਬਾਸਰ 
ਆਦਿਤਵਾਰੋ ਸਹਾਯੋ॥੨੭॥ਏਕਮ ਥਿਤ ਨਿਸ ਦੋਇ ਘਣੀ ਜਬਿ।ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਤੋ 
ਤੇਪੁੱਤ ਭਯੋ ਤਬਿ।ਸੇਬਯਮਾਨਿ" ਧਾਇਨ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸੁਨਿ ਉਤਸਾਹਿ । ਹਰਖਿ 
ਸਭਿ ਕੋਏ॥੨੮॥ਬਾਜ ਉਠੇ ਦਰ ਪਰ ਸ਼ਦਿਯਾਨੋ” । ਤੋ੫ ਬੈਦਕਨਿ ਸ਼ਲਖ 
ਮਹਾਨੌ। ਭਯੋ ਕੁਲਾਹਲ ਆਨੰਦਪਰਿ ਮੈਂ। ਆਨੰਦ ਭਾ ਨਰ ਨਾਰਿ ਉਰ 
ਮੈਂ॥੨੯॥ਗਾਵਤਿ ਗੀਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪਿਕਬੈਨੀ”। ਮਿਲੀ ਆਨਿ ਗੁਰ ਘਰ ਮਿ 
ਨੈਨੀ। ਸ਼ੀ ਗਜਰੀ ਕੋ ਦੇਤਿ ਬਧਾਈ । ਮਾਨਹਿ ਮਾਨ ਸਹਿਤ ਮੁਦ ਪਾਈ 
॥੩੦॥ ਮੰਗਲ ਵਸਤ ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨਿ । ਸਭਿ ਹੀ ਕਰਤਿਰ ਦਿਖਾਇ ਸੁ 
ਨਾਰਨਿ।ਹਰਖਤਿ ਇਮ ਪ੍ਰਭਾਤਿ 'ਹਇ ਆਈ। ਭਈ ਦਿਵਸ ਮਹਿ ਦਗਨ 
ਬਧਾਈ ॥ ੩੧॥ ਜਾਚਕ ਭੀਰ ਆਇ ਦਰ ਹੋਈ । ਦਰਬ ਪਟਾਦਿ ਪਾਇ 
ਸਭਿ ਕੋਈ। “ਚਿਰੌਜੀਵ ਹੁਇ ਆਸ਼ਿਖ ਦੇਤਿ । ਕੀਰਤਿ ਕਰਤਿ ਜਾਤਿ 
ਧਨ ਲੋਤਿ ॥ ੩੨॥ ਆਨ ਹੀਜ” ਦੋ ਹਾਥਨਿ ਤਾਲੀ । ਢੋਲਕ ਟਲਕਾ 
ਬਜਤਿ ਬਿਸਾਲੀ । ਗਾਵਤਿ ਨਾਚਤਿ ਲੋਤਿ ਭਵਾਲੀ । ਤਾਲ ਮਿਲਾਇ 
ਘੁੰਗਰੂ ਨਾਲੀ॥੩੩॥ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਉਛਾਹਿ ਬਡ ਹੋਵ। ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਮੇਲ 

ਹੂੰ ਜੋਵ।ਨਿਜ ਕੁਲ ਰੀਤਿ ਕੀਨਿ ਬਡ ਮਾਤਾ।ਮਿਲੀ ਆਨਿਗਨ 
ਨਾਂਗਰਿ ਕਾਂਤਾਂ' ॥ ੩੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗਰ ਤਬਿ ਨਾਮ ਬਿਚਾਰਾ । ਰਿਪ ਦਲ 
ਸਕਲ ਦੁਰ ਹੀਟਾਰ।ਨਿਕਟ ਨ ਆਇ ਅਪਰ ਹੀ ਮਾਰਯੋ। ਇਮ “ਜੁਝਾਰ 
ਸਿੰਘਾਂ? ਨਾਮ ਉਚਾਰਜੋ ॥੩੫॥ ਸੁਨਿ ਪਰਵਾਰ ਅਨੰਦਤਿ ਹੋਵਾ । ਤੀਨ 
ਗੁਰ ਨੰਦਨ ਕੋ ਜੋਵਾ । ਬਿਚਰਹਿੰ ਅਜਰ ਬਿਖੈ ਹਰਖ ਤੋਂ । ਧਾਵਤਿ ਭੂਖਨ 
ਸ਼ਬਦ ਉਠੰਤੇ ॥੩੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਵਹਿਂ ਤੁਰੇਗਮ । ਸੇਵਕ ਹੁਇ 
ਸੈਬੂਹ ਤਬਿ ਸੈਗਮ”। ਤਿਮ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖ ਸੁੰਢਗਬਿਚਰਤਿ ਬਾਹਰ 
ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ॥੩੭॥ਬਹ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਕੌ ਦੁਲਰਾਵੈਂ। ਦਾਈ ਦਾਯਾ ਅੰਕ 
ਉਠਾਵੈਂ । ਅਨਿਕ ਬਰਨ ਕੇ ਬਸਨ ਬਨਾਵਤਿ । ਗੋਟਾ ਦਮਕਤਿ ਦੁਤਿ 
`ਜੇਵਾ ਕਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ । “ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਜੇ । ਕਗਾਵ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ । ੬ਹੀਜੜੇਂ, ਖੁਸਰੇ । “ਨਗਰ ਦੀਆਂ 
ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ । ਤਦ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈਂਦੇ ਹਨ । "ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 
ਕਮ ਤੇ ਜਨਮ ਤਿੱਥਾਂ ਬਾਬਤ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਰੁਤ ਦੇ ਅੰਸ ੪੪ ਅੰਕ ੩੮ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੁਕ । 

- 1ਨਦੌਣ ਵਿਖੇ ਤਾਂ ਜੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਫਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅਵਤਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜੁਬਾਰ ਸਿੰਘ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸਿਧੁਜ ਦੇ ਬਲ (=ਜੋਰ) ਨਾਲ ਬਲਾ ਫਲੀ ਹੈ 
ਇਸ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਉਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਢੁਕਦਾ ਹੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ। ____( ੪੬੧੦) _ _ ਰਿਤੁ ੨ । ਔਊ ੫੦, 
ਚਿਤ ਭਾਵਤਿ॥੩੮॥ ਤੀਨਹੁੰ ਕੋ ਸਰੀਰ ਬਿਰਪੈਤੇ।ਜਨ ਤ੍ਰੋ ਬਿਧਿ ਪਾਵਕ" 

_ਲਖਿਖੋਤੇ । ਤੁਰਕ ਤਰੁਨਿ” ਕੀ ਜਰ ਕੌ ਜਾਰਨਿ। ਨਿਜ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਸੁਖ 
-ਕੋ ਕਾਰਨ ॥੩੯॥ ਜੋਧਾ ਬਲੀ ਹੋਹਿੰਗੇ ਰਨ ਮੈਂ। ਪਾਨ ਤਜਨ ਲੋ ਧੀਰਜ 
ਮਨ ਸੈਉਗੁਰ ਨੌਦਨ ਅਬਿ ਬਦਨ ਜੋਗਸਿਖ ਪਰਵਾਰ ਆਦਿ ਸਭਿ ਲੋਗ 
॥ ੪੦॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਕੌ ਅਧਿਕ ਸਨੌਹੂ । ਪੁਤਿਪਾਰਨ ਪੌਤ੍ਰਾਨਿ ਅਛੇਹੂ। 
ਕਰਿ ਇਕਠੇ ਨਿਜ ਨਿਕਟਿ ਬਿਠਾਵਹਿ । ਪਰਚਾਵਤਿ ਭੌਜਨ ਅਚਵਾ- 
'ਵਹਿ ॥੪੧॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰ ਥੇ ਦੁਤਿਯ ਰੁਤ “ਸ਼੍ਰੀ ਜੁਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜਨਮ 
ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਏਕੋਨ ਪੰਚਾਸਤੀ ਅੰਸੂ । ੪੯ । ਨੰ ਪਿ 

ਰ ੫੦. [ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ । ਬਾਬਾ ਫਤਹ ਸਿੰਘ ਜਨਮ]। ___ ੍ 
__ਦੌਹਰਾ॥ਸ਼ਹੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਬਿਲਸਤਿ ਬਹੁਤ ਬਿਲਾਸਜਿਤਕਿਤ 

ਤੋਂ ਬਹੁ ਗਨ ਨਰ ਸੁੰਨੇ ਜਸੁ ਆਵਤਿ ਪਾਸ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਚਹੁੰ ਕੁੰਟਨ 
_ਭੇ ਦੂਰ ਕਿ ਨੌਂਗੇਹੋਇ ਕਿਸੂ ਗੁਨ ਬਿਖੈ ਬਡੇਰੇ। ਇਕ ਤੋਂ ਦਰਬ ਲਾਲਸਾ 
`ਧਰੈਂ। ਦੁਤੀਏ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਦ ਧਰੈ' ॥ ੨॥ ਪਾਵਹਿ ਸੌਜ£ ਪਸਾਰਹਿਂ 
ਜਸੁ ਕੌ । ਤਯੋਂ ਤਯੋਂ ਆਇ ਸੁਨਾਵਹਿ ਰਸ ਕੌਂ' । ਪੂਰਬ ਦੱਛਨ ਪੱਛਮ 
ਉੱਤਗਪੰਡਤ ਕਰਤਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੈ ਉੱਤਰ॥੩॥ਕਵਿਤਾ ਕਾਵਯ ਬਨਾਵਹਿੰ 

_ਜੋਈਨਵ ਰਸ ਸਹਿਤ ਬਿੂਖਨ” ਕੋਈ।ਸੋ ਆਏ ਚਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਰਾਗੇ 
ਗੁੰਚਰ ਕਵਿੱਤ ਬਨਾਇ ਉਚਾਰੇਂ ॥ ੪ ॥ ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਰ੍ਰੋ ਦੈਂ ਧਨ ਰਾਸ । 
`ਸਾਦਰ ਨਿਤ ਰਾਖਤਿ ਗੁਰ ਪਾਸਿ । ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਹੁੜੋ ਕਵਿ ਜੋਇ। ਭਯੋ 
_ਬੁੰਦੇਲ ਖੰਡ ਮਹਿ ਸੋਇ॥੫॥ ਤਿਸ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਕਵਰ ਹੈ ਨਾਮੂ/ਸੋ ਭੀ ਰਚਤਿ 
_ਗਿਰਾ ਅਭਿਰਾਮੂ। ਤੁਰਕ ਕਰਨ ਨਵਰੈਗ ਚਿਤ ਚਹੜੋ' । ਗੁਨੀ ਅਧਿਕ 
_-ਚਿੰਦੁਨਿ ਮਹਿੰ ਲਹਯੋ“॥ ੬॥ ਜਬਹਿ ਕਵਰ ਸੁਧ ਇਸ ਬਿਧਿ ਪਾਈ । 
-ਭਕਾਗਿ ਦੋਸ਼ ਘਰ ਗਯੋ ਪਲਾਈ। ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰਯੋ ਬਸਨ ਸਥਾਨ । ਨਹਿ 

_-ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭਾ ਬੀਚ ਸਹਾਨ॥੭॥ਸੁਨੀ ਹੁਤੀ ਸੁਧਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋਰੀ।-ਇਕ ਸਮ 
_ਨਿਬਹੈ ਸ਼ਕਤਿ ਘਨੌਰੀ"-। ਦੂਰਿ ਕਰਿ ਦੂਰ ਦੂਰ" ਨਿਤ ਚਲਿ ਕਰਿ । 

_: 'ਤਿੱਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆੰ ਅਗਨੀਆਂ । ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਅੰਸੂ ਦਾ ਅੰਕ ੩੯ । “ਤੂਰਕਾਂ ਰੂਪ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਦੀ । 
ਬਨਿਰੰਤਰ, ਬਹੁਤ । “ਸਾਜ ਸਮਾਨ । “(ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਰਚੇ) ਰਸਾਂ ਨੂੰ । $(ਗੁਰੂ ਜੀ) ਦਿੰਦੇ ਹਨ 

ਉੱਤਰ । "ਅਲੰਕਿਤ, ਫਬੀ ਹੋਈ । 'ਨੁਹੰਗੇ ਨੇ (ਉਸ ਨੂੰ) ਤੁਰਕ ਕਰਨਾ ੫ 4 । ਹਿੰਦੂਆਂ 
ਵਿਚ ਬੜਾ ਗੁਣੀ ਜਾਣਕੇ । "?ਇਕ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਨੁਰੇਗੇ ਦੇ। ਸਮ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ 

ਲਿਬਾਹੁਣਗੇ (ਮੇਰਾ ਧਰਮ) । (ਅ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕ ਤਾਰ ਨਿਭਦੀ ਹੈ । "ਭਵ 
ਆਮ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੇਡੇ ਦੂਰੇਡੇ ਟੁਰ ਕੇ । ਰ੍ ਜਾ 
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_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੯੧੧ ) ਰਿਤੁ ੨। ਅਸੂ ੫੦. 

ਪਹੁੰਚਕੋ ਆਨਿ ਅਨੌਂਦਪਰਿ ਹਿਤ ਕਰਿ॥੮॥ਰੁਚਿਰ ਕਵਿੱਤ ਕਿਤੂਕੈਕਰਿ 
ਕੈਂਹਮਿਲਜੋ ਗੁਰੂ ਸਨ ਤਬਹਿ ਉਦਰਿਕੈ ।“ਬਿਨਾ ਆਸਰੇ ਗਹਯੋ ਅਲੈਬ। 

ਜਗਤ ਗੁਰੂ[ਗੁਨ ਧਰਹੁ ਕਦੈਬਾ॥੯॥ਸੁਨਾ ਨਿਥਾਵਨ ਕੇ ਤੁਮ ਥਾਨ।ਸਦਾ 
ਨਿਮਾਨਨ ਕੇ ਬਡ ਮਾਨ।ਅਹੋ ਨਿਤਾਨਨ ਕੇ ਤੁਮ ਤਾਨ । ਅਸ ਸ਼ੋਭਾ ਕੌ 

ਕਥਹਿ ਜਹਾਨ'॥੧੦॥ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰ੍ਭੁ ਸਾਦਰ ਬੈਠਾਯੋ।ਨਿਜ ਪ੍ਰਸੈਗ ਤਬਿ 
ਬਿੱਪ ਸੁਨਾਯੋ । ਤੁਰਕ ਤੋਜ ਤੇ ਬਿਨ ਬਲ ਹਿੰਦੁ”। ਧਰਮ ਬਿਨਾਸਤਿ 
ਮੇਲਤਿ ਬ੍ਰਿੰਦੂ“ ॥੨੧॥ ਮਹਾਂ ਤ੍ਰਾਸ ਤੇ ਮੈਂ ਼ ਲਿ ਆਯੋ । ਚਹਤਿ ਆਪਨੋ 
ਧਰਮ ਬਚਾਯੋ! । ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਧੀਰਜ ਦੀਨਾਰੋਜ ਰਜਤਪਣ ਪੰਚ 
ਸ ਕੀਨਾ ॥੧੨॥ ਕਹੜੋ “ਤੋਹਿ ਪਿਤ ਕਵੀ ਬਿਸਾਲਾ। ਰਚੀ ਆਦਿ ਕਵਿ- 
ਪ੍ਰਿਯਾਂ” ਰਸਾਲਾ । ਰਥ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਮਨ ਭਾਵੈ” । ਕਵਿ ਗਨ ਤੋਂ ਭਾਖਾ 
ਬਲਵਾਵੈਂ॥੧੩॥ਇਮ ਕਹਿ ਰਾਖੜੋ ਨਿਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾਸੁਨਿ ਕਵਿ ਆਵਨਿ 

ਲਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ । ਦਰਬ ਬ੍ਰਿੰਦ ਦੇ ਰਾਖਹਿੰ ਤੀਰ। ਪਰਚਹਿੰ ਤਿਨ ਕੇ ਸੈਗ 
ਸਧੀਰ ॥੧੪॥ ਬਾਨੀ ਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰ ਆਪ ਬਨਾਵੈਂ । ਚੇਡਿ ਚਰਿੱਤ ਆਦਿ ਗਨ 

_ਭਾਵੈੱ"ਮਰਿਦੇ ਬਿਚਾਗਹੈ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ।-ਚਹੈਂਰਚਨਿ ਕੋ ਪੰਥਬਿਸਾਲਾ 
॥ ੧੫ ॥ ਸਠਿ ਅੱਠਕਾਇ ਤਰਕ ਕੌ ਭਾਰੀ । ਦੇਤਿ ਜਗਤ ਕੌ ਦੁਖ ਬਰਿ- 
ਆਰੀ । ਰਾਜ ਤੇਜ ਜਿਮ ਸਰਬ ਬਿਨਾਸੈ । ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸੁਖਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ। 
੧੬॥ ਰਕਤਬੀਜ''ਕੋ ਜੁੱਧ ਕਰਾਲਾ । ਸਿਮਰਨ ਕੀਨ ਸਿ ਭਲੋ ਸੁ ਕਾਲ। 

ਜਗਤਮਾਤ ਕੌ ਬਰ ਤਿਹ ਸਮੋਂ । ਪੰਥ ਕਰਨ ਕੋ ਦੀਨਸਿ ਹਮੋਂ ॥੧੭॥ 

ਬਿਦਤ ਹੋਇ ਕਰਿ ਬਰ ਤਬਿ ਦੇਊ।ਸੋ ਅਬਿ ਸਮਾਂ ਭਯੋ ਬਿਧਿ ਤੇਊਉ।ਹੋਇ 
ਬਿੱਪ੍ਰ ਬਰ ਅਸ ਕਿਸ ਦੇਸ਼। ਪੂਜਹਿਂ, ਹੋਮ ਕਰਾਇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ॥੧੮ ॥ ਜਥਾ 
ਜੋਗ ਬਿਧ'”ਤੇ ਕਰਿਵਾਵਹਿ । ਕਲੀ ਕਾ” ਦ੍ਵੀ ਬਿਦਤਾਵਹਿ। ਕਰਿ 
ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰਬ ਬਰ ਲੈਹੈਂ।ਪੀਛੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੈਹੈਂ#।।੧੯ ॥ਰੱਛਕ ਹਿੰਦੁ 
<ਕੀਰਤੀ ਦੇ । (ਅ ਕਿੰਨੇ ਕੁ। “ ਰਚਕੇ । “ਸਮੂਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਦੇ ਹੇ । “ਹਿੰਦੂ ਬਲਹੀਨ ਹੋਏ 
ਹਨ । “ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਲਦੇ ਹਨ (ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿਚ) । $ਪਹਿਲਾਂ । ' 
?ਨਾਂਮ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ । “ਮਹਾਂ ਭਾਰਤਦਿਲ ਨੂੰ ਚੈਗਾ ਲਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ(ਜੈਗਾਂ ਕਰਕੇ)੯ਬਨਵਾ= 
ਵਾਂਗੇਆਦਿਕ(ਬੀਰ ਰਸ ਉਤਪਤਕਰਨ ਵਾਲੇ)ਸਾਰੇ(ਰ੍੍ਥ)ਚੈਗੇਲਗਦੇ ਹਨ।""ਨਾਮ ਦੈੱਤਦਾ। _ 

_ ੧ਕਰੀਤੀ ਸਹਿਤ । "ਇਹ ਕਥਨ ਜੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਦਤੋਵਯਾਘ ਤ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਰੁਤ ੨ ̀ 
ਅੰਸੂ ੨੪ ਅੰਕ ੬ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ:-“ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਨਕਾਦਿਕ ਸਾਰੇ । ਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰਦਾ ̀  
ਪਾਇੰ ਨ ਪਾਰੇ'(ਜੇ ਸਾਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹਨ 

ਤਦ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋਕ ਹੈ $ 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੯੧੨) ਰਿਤੁ ੨ । ਅਸੂ ੫੦ 
ਧਰਮ ਕੇ ਬਨ । ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟਿ' ਪ੍ਰਬਲ ਕੌ ਹਨੈਂ-ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਪ੍ਰਭੁ 
ਚਿਤਵਤਿ ਰਹੈਂ।ਬਿੱਪ ਖੋਜਿਬੇ ਹਿਤ ਕਬਿਕਹੈਂ ॥੨੦॥ਚਹੁੰ ਕੂੰਟਨਿ ਤੇ ਨਰ 
ਗਨ ਆਵੈਂ । ਅਨਿਕ ਅਕੋਰਨਿ ਕੋ ਅਰਪਾਵੈ' । ਬਸਨ ਬਿਭੂਖਨ ਹਯ 
ਹੱਥਯਾਰ । ਵਸਤੁ ਅਜਾਇਬ ਦਰਬ ਉਦਾਰ ॥ ੨੧॥ ਮਨੌਕਾਮਨਾ ਪਾਇ 
ਸਿਧਾਰੈਂ।ਕੀਰਤਿ ਚਾਰੋਂ ਬਰਨ ਉਚਾਰੈਂ । ਪੀਰ ਅਜ਼ਮਤੀ ਆਇ ਅਨੌਕੇਂ | 
ਬਪੁ ਖੁਦਾਇ ਲਖਿ ਮਸਤਕ ਟੇਕੈੱ ॥੨੨॥ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰ ਕਰਿ ਉਰ ਹਰਖਾਵੈਂ। 
ਕਿਤਿਕ ਨਿਕਟ ਰਹਿ ਸੇਵ ਕਮਾਵੈੱ। ਤਿਮਹੀ ਬਹੁ ਜੋਗੀ ਸੈਨਯਾਂਸੀ । 
ਦਿਪਤਿ ਤੇਜ ਤੇ ਆਵਹਿ ਪਾਸੀ॥ ੨੩ ॥ ਜਪੀ ਤਪੀ ਬਹੁ ਭੇਖ ਵਿਰਾਗੀ । 
ਦਰਸੰਹਿ ਪੁਭੁ ਕੋ ਜੋ ਬਡਭਾਗੀ।ਰਚਹਿੰ ਅਨਿਕ ਛੇਦਨ ; ਕੀ ਬਾਨੀ।ਸੁੰਦਰ 
ਰਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੋ ਸਾਨੀ” ॥ ੨੪॥ ਬਰਠਨ ਕਰੈ' ਬਹੁਤ ਰਸਬੀਰ”। 
ਬਿਚ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਧਰਨ ਭਟ ਧੀਰ । ਅਧਿਕ ਰੌਦ ਪੁਰਖਾਰਥ ਜੋਧਾ" ।ਲਗਹਿ 
ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਮ ਬਵਢ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧਾ ॥ ੨੫ ॥ ਜਿਸਤੇ ਬਕਤਾ ਅਰੁ ਸ਼੍ਰੋਤਾਨ । ਵਧੈ 
ਬੀਰਤਾ ਮਨ ਮਹਿ ਆਨ । ਕੋ ਅਸ ਕਾਇਰ ਹੈ ਜਗ ਮਾਂਹੀ । ਸੁਨਿ ਪਠਿ 
ਹੈ ਉਤਸਾਹ ਨ ਜਾਂਹੀ ॥ ੨੬ ॥ ਰਣ ਮਹਿਮਾ ਕੋ ਕਹੈ ਸਚਾਨੀ । ਚਹਿਬੋ 
ਸਭਿ ਨਰ ਆਯੁਧ ਪਾਠੀ । ਆਨ? ਕਵੀ ਬਹੁ ਪਾਸ ਬਿਰੇ ਹੈਂ ।ਅਠਿਕ 
ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਗਿਰਾ ਕਰੇ ਹੈਂ।। ੨੭॥ ਮਨ ਭਾਵਤ ਬਹੁ ਲਹੈਂ ਪਦਾਰਬ। 
ਦਰਬ ਦੀਹ ਲੇ ਪੁਰਵਹਿੰ ਸ਼੍ਰਾਰਥ। ਭਾਰਤ ਕੇ ਗਨ ਪਰਬ ਉਦਾਰਾ”। 
ਜਿਨ ਮਹਿ ਬਰਨਨਯੋ' ਜੰਗ ਅਖਾਰਾ ॥ ੨੮॥ ਸੋ ਕਵੀਅਨਿ ਤੇ ਕਹਿ ਬਨ- 
ਵਾਏ। ਅਨਿਕ ਛੈਂਦ ਸਦਰ ਬਿਧਿ ਗਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦ 
ਬਿਲਦ।ਬੈਠਹਿੰ ਨਿਕਟ ਪਿਤਾ ਸੁਖਕੈਦ॥੨੯॥ ਖੋਲਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ 
ਆਵੈਂ । ਪਿਤਾ ਸਮੀ੫ ਥਿਰਹਿੰ ਹਰਖਾਵੈਂ । ਅੰਕ ਬਿਖੇ ਦਾਯਾ ਲੇ ਆਵਹਗਿ। 
ਸਰੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਂਵਹਿੰਨਂ ॥ ੩੦ ॥ ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਹੋਵਤਿ ਬਲਿਹਾਰੀ । 
ਕਰਹਿ ਸਰਾਹਨਿ ਬਹ ਨਰ ਨਾਰੀ । ਜ਼ੋਵਰ ਜਬਰ ਜੋਤਿ ਜਿਨ ਜ਼ਾਹਰ । 
ਜਗਮਗ ਜ਼ਾਹਰ ਜਰੇ ਜਵਾਹਰ ॥੩੧॥ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਤੋ ਕੀ ਬਹੁ ਅਭਿਲਾਖਾ । 
੧ਉਪੱਦ੍ਵੀ । “ਵਾਲੀ; ਮਿਲੀ ਹੋਈ । ₹ਬੀਰ ਰਸ । “ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਧਰਨਾ । “ਰੰਦਰਸ 
ਤੇ ਜੋਧਿਆੰ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਬ । ੬ਚਾਹੂੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੱਬ ਵਿਚ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ 
“ਹੋਰ । “ਮਹਾਂਭਾਰਤ (ਗ੍ਰੰਥ) ਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਥਯਾਯ । 

#ਏਥੇ ਕਵਿ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬੀ ਜੁਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਲਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਛੜ 
ਢੁਕੇ ਆਏ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਜੁਥਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਸਹੀ ਹੋਏ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੬ ੩) ਰਿਤੁ ੨। ਅੰਸੂ ੫੦. 

ਗੁਰ ਪਤਿ ਬਿਖੈ ਭਾਵ ਨਿਤ ਰਾਖਾ । ਮਾਨਹਿ ਸਦਾ ਜਥਾ ਪ੍ਰਭੁ ਕਹੈਂ।ਤਿਮ 
ਸੇਵਤਿ ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ ਰਹੈ॥ ੩੨॥ ਪਤਿ ਮੁਰਤਿ ਕੋ ਰਿਦੈ ਬਸਾਵੈ। 
ਥਿਰ ਕਰਿ ਮਨ ਕੋ ਮੋਦ ਉਪਾਵੈ। ਬਹ ਅਭਿਲਾਖਾ ਲਖਿ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰਾਮੀ । 

ਤਿਸਕੇ ਮੰਦਿਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ੩੩ ॥ ਵਾਰ ਸਨਿਸ਼ਚਰ ਕੀ ਨਿਸ ਜਬੈ ! 
ਬਸੇ ਜਾਇ ਜੀਤੋ ਗਿਹ ਤਬੈ । ਕਰਿ ਕੈ ਮੰਗਲ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇ । ਸੇਵੀੰਹ 
ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਤ ਧਾਰੇ ॥ ੩੪॥ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਨੰਦ” ਚੌਥੇ ਹਿਤ । ਨਿਜ 
ਘਰ ਬਸੇ ਅਨੰਦ ਦੈਬੇ ਹਿਤ । ਪੰਚਮ ਬੇਰਿ ਨ ਬਹ ਗੁਸਾਈਂ । ਬਹਮ- 
ਚਰਜ ਧਰਿ ਬੈਸ ਬਿਤਾਈ ॥ ੩੫ ॥ ਇਕ ਜੀਤਾ ਬਿਨ ਜਿਮ ਰਘਬੀਰ । 
ਸਰਬ ਆਰਬਲ ਰਾਖੀ ਧੀਰ । ਪ੍ਰਤਿ ਆਇ ਕਰ ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨੇਂ । ਜੀਤੋ 

ਗਰਭ ਧਰਯੋ ਸਭਿ ਜਾਨੇ ॥੩੬॥ ਕਰੇ ਬਿਤਾਵਨ ਨਵਮ ਮਹੀਨੇ । ਫਾਗਨ 
ਸੁਦਿ ਬੁਧਵਾਰ ਸ ਚੀਨੇ । ਮੈਮਤ ਹੁਤੋ ਸਤਾਰਾਂ ਸੈਯਾ । ਪਚਵੈਜਾ" ਉਪਰ 

ਬਿਤਵੈਘਾ ॥ ੩੭ ॥ ਚਤਰਥ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਨਮ ਕੋ ਲੀਨਾ । ਬਜੀ ਵਧਾਈ 

ਉਮਨ ਲਵੀਨਾ। ਤਿਥ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਉਤਸਵ (ਕਤੋ'। ਤਬਿ ਨਖੱਤ੍ਰ ਅਨ- 
ਰਾਂ ਪਾ ਹਤੋ ॥ ੩੮ ॥ ਤੀਨ ਪੁੱਤ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਤੋ ਕੇਰੇ। ਤੀਨ ਅਗਨਿ ਤਨ 

"ਫਪਤਿ ਬਡੇਰੇ (ਇਕ ਦਖਣਾਤਜ;ਗ੍ਰਾਹਿਪਤਯ ਬੀਜੀ। ਮਹਾਂ ਪ੍ਸਥ ਅਵ- 
ਪਤ । ੨. ੧੭੫੫ । ₹ਕੀਤਾ । ੬੩ ਅਗਨੀਆਂ ਰੂਪ । 

#ਸਾਹਿਬਜ਼ਤਦਿਆੰਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤਿੱਥਾਂ ਬਾਬਤ ਦੇਏ ਇਸੇ ਰਾਸਿ ਦੇ ਅਸ ੪੪ ਅੰਕ ੩੮ 

ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ ਤੇ ਇਸੇ ਅੱਸੂ ਦਾ ਅੰਕ ੩੦। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਛੇ ਅਗਨੀਆਂ 

ਮੰਨੀਆੰ _ਹਨ:-“ਗਾੜ਼ਹਪਤਜ, ਆਹਵਨੀਯ, ਦਕੜਨਾਗਨਿ; ਸਭਜਾਗਨਿ; ਆਵਸਥ3 ਤੇ 

'ਪਾਸਨਾਗਨਿ । ਇਹਨ' ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਹਨ । 

੧. ਗਾਰ੍ਹਪਤਯ ਉਹ ਅਗਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੱਗ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਜੱਗ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ੩“ ਲੈ ਸੈਸਕਾਰ ਤਕ ਮਾਰੀ ਕਿੱਤ ਇਸੇ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਹਟੇਕ ਗਿ੍ਹਸਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਗਨੀ ਦੀ ਰਖਾ ਕਰਨੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ । 

੩. ਦਕਰ਼ਨਾਗਨਿ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਜੱਗ ਦੇ ਮੰਡਪ ਵਿਚ ਗਾਰ੍ਹਪਤਸ ਅਗਨੀ ਦੇ ਦੱਖਣ 

ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਥਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
੩_ ਆਹਵਨੀਯ ਅਗਨੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਗਾਰ੍ਹਪਤਗ ਅਗਨੀ ਵਿਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤ੍ਰ ਉਚਾਰ ਕੇ 

_ਮਗਪ ਵਿਚ ਪੁਰਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹਵਨ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ 
ਨੰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂਪ੍ਰਸਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । (ਅ) ਤੋ ਅਗਨੀਆਂ ਚਕਿਤਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੀ 

ਹਨ, ਓਹ ਏਹ ਹਨ:-੧. ਭੌਮ=ਜੋ ਲਕੜੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਾਲ) ਦੀ ਹੈ । ੨. ਦਿਵਜ= 
ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ੩. ਜਠਰ=ਜੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਝੋਜਨ ੫ਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਏਥੇ 

'ਬਗਕ $ 

ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਵੀ ਜੀ ਢੀ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋ ਸਖੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ੫੨ ੩ 

ਲੈਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ। ___( ੪੯੧੪) ____ ਰਿਤੁ ੨। ਅੱਸੂ ੫੦. 
_ਭਗੀਂ" ਸੁ ਤੀਜੀ ॥੩੯॥ ਤਰਕਨਿ ਤੇਜ ਮਹਿਦ ਬਨ ਜੋਵਾ । ਇਨ ਅਪ. 
ਰਾਧ' ਦਗਧ ਸੋ ਹੋਵਾ । ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਦਾਰਿਦ ਬਡ ਸੀਤ। ਇਨ ਤੇ ਸ਼ੀਘ 
ਗਯੋ ਬਹੁ ਬੀਤ ॥ ੪੦ ॥ ਮਾਂਤ ਸੈਂਦਰੀ ਕੋ ਸੁਤ ਸੁਰਾ। ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਕੀ 
ਬਿੱਦਯਾ ਮਹਿ ਪੂਰ । ਰਣ ਮਹਿ ਅਨਗਨ ਤੁਰਕ ਪ੍ਰਹਾਗੇਨਹਿੰ ਠਹਿਰਨ 
ਕੌ ਦੀਨਿ ਅਗਾਰੇ ॥ ੪੧॥ ਚਾਰਹੁੰ ਕੇ ਸਰੂਪ ਦਤਿ ਚਾਰੂ । ਚਤੁਰ ਸੁਮਤਿ 
ਕੇ ਮਨਹੁ ਪਹਾਰੂ। ਦਿਨ ਪੂਤਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਕੋ ਅੱਭਜਾਸਾ । ਪਿਤਕੀ 
ਆਇਸੁ ਮੈਂ ਜਿਮ ਦਾਸਾ॥ ੪੨॥ ਰੁਤਿ ਦੂਜੀ ਅਬਿ ਪੂਰਨ ਹੋਈ । ਕਹੋਂ 
ਕਥਾ ਪੁਨ ਆਗਲ ਜੋਈ । ਦਸਹੁੰ ਗੁਰਨ ਕੋ ਚਰਨ ਮਨਾਇ । ਜਥਾ 
ਸ਼ਕਤਿ ਸਭਿ ਦੇਉ' ਸੁਨਾਇ ॥੪੩॥ 

ਰ [ਅਰਦਾਸ] . 
ਕਬਿੱਤ ॥ ਸੀਰ ਨਾ ਸੁਸੈਗ ਮੈਂ; ਕੁਸੈਗ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਰਮਯੋਂ ਨਿਤ 
ਪਾਪਨਿ ਮੋ; ਮਿਲਯੋ ਕਬਿ ਧੀਰ-ਨਾ। ਧੀਰ ਨਾਂ ਧੇਰਫਿ ਕਾਮ ਲੰਪਟ 
ਕਠੋਰ; ਕੂਰ ਬੋਰਯੋ ਮੈਂ ਬਿਕਾਰਨ ਮੈਂ, ਭਯੋ ਮਨ ਤੀਰ ਨਾਂ । ਤੀਰ ਨਾ 
ਪਛਾਨਜਯੋ ਤੁਮੇਂ; ਦੂਰ ਕਰਿ ਜਾਨਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ! ਆਪਨੇ ਉਧਾਰ ਕੀ ਬਿਚਾਰੀ 
ਤਤਬੀਰ ਨਾਂ । ਬੀਰ ਨਾ ਭਗਤ, ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਹਿਤ ਨਾਰੀ ਜਿਮ, ਗਾਖੀ 
ਪੋਜ ਤੈਸੇ ਮੇਰੀ ਹੇਰੋ ਤਕਸੀਰ ਨਾਂ ॥ ੪੪॥ 

[ ਸੀਰ=ਹਿੱਸਾ, ਸਬੰਧ, ਮੇਲ [ ਹਿੰਦੀ, ਮੀਰ=ਸਾਂਬ। ਪੰਜ:, ਸੀਰ=ਹਿੱਸਾ ] ] 
| ਸੁਸੈਗ=ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੈਗ, ਭਾਵ ਨਾਮੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮੈਗ । ਬੋਰਯੋ=ਡੋਬ ਰਿਹਾ ਹੈ । | 
। ਤੀਰ=ਤੀਰ, ਤੀਰ ਵਰਗਾ ਭਾਵ ਸਿੱਧਾ । _ ਤੀਰ=ਨੇੜੇ । | 
੧ ਤਤਬੀਰ=ਜੁਗਤਿ, ਉਪਾਉ । [ਫਾ: ਤਦਬੀਰ] __ਬੀਰ=ਸੂਰਮਾਂ, ਬਹਾਦਰ । $ 
। ___ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਦਇਆ ਦਾਨ ਉਤਸਾਹ ਤੇ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੇ ਕੌਮ ਮੈ” | 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ । 
( ਤਕਸੀਰ=ਗੁਨਾਹ, ਪਾਪ, [ਫ਼:; ਤਕਸੀਰ] ਰ 

ਅਰਬ-( ਹੇ ਪ੍ਰਤੂ ! ) ਮੈਂ ਮੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਸੈਗਤ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ( ਰਖਿਆ ਤੇ 
ਸਦਾ ) ਕੁਮੈਗ ਵਿਚ ( ਮੇਲ ਰਖਿਆ ਹੈ ), ਪਾਪਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਨਿਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰਿਹ 
ਹਾਂ, ( ਸੈਨੂੰ ) ਕਦੇ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇਆ । ਹਾਂ, ( ਮੇਰਾ ) ਮਨ 
ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ, ( ਇਹ ) ਕਠੋਰ ਕਾਮ ਵਿਚ ਲੰਪਟ_ ਹੈ ( ਮੈਨੂੰ ) ਬੂਠੇ 

"ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ । "ਮਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨੇ ਤੇ (ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ) ਦਗਧ ਹੋਇਆ, 
_ ਗੋਇਆ; ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਲਈ ਤ੍ਰੇ ਹੋਮ ਅਗਨੀਆਂ ਪ੍ਰਜ੍ਰਲਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
_ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇਜ ਅਹੂਤੀ ਹੋ ਗਿਆ । "ਪਾ:-ਬੈਠਜੇ । 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ (੩੯੧੫) ` ` ਰਿਤੁ ੨ । ਅੱਸੂ ੫੦. 

ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਡੋਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ( ਕਿੱਸੇ ਉਪਾਉ ਨਾਲ ਅਜੇ ਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ) 
ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ (ਮੈਂ) ਨੇੜੇ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆਂ ਤੇ (ਸਦਾ) ਦੂਰ 
ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦ' ਰਿਹਾ (ਤੇ ਆਪਣੇ) ਉਧਾਰ ਦੀ (ਕਦੇ ਕੋਈ) ਜੁਗਤ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ। 
(ਹੇ ਪ੍ਭੂ।) ਜਿਵੇਂ ਓਹ ਤਰਖਾਣ ਪੁੰਤ੍ਰ ) ਨਾ ਸੁਰਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ( ਤੇਰਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ) ਭਗਤ 
ਸੀ (ਕੈਵਲ) ਨਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ( ਉਸ ਨੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ) ਭੇਖ ਧਾਰਿਆ ( ਟੋਇਆ ਸੀ ੬ 
( ਤੇ ਤੂੰ ) ਉਸ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤਕਸੀਰ ਨਾ ਵੇਖੋ (ਤੇ ਪੈਜ 
ਰੱਖ ਦਿਖਾਓ) । 

ਚੌਬੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਕਥਾਂ-ਇਕ ਰਾਜ ਕੌਨਜਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ 
ਦਾ ਸਰੂਪ, ਜਸ ਤੇ ਬਲ ਸੁਣਕੇ ਪਣ' 'ਕੀਤ ਕਿ ਮੈੱ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ 
ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ । ਇਕ ਚਤੁਰ ਦਆਨ ਸੈਦਰ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜੋ ਤਰਖਾਣੀ ਕਾਂਰੀਗਰੀ ਦਾ 
ਕਮਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਾਜ ਕਨਯਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਧੁਨ ਲਾ 
ਲਈ ਸੀ । ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਯਤਨ ਨਿਸ਼ਫਲ ਜਾਣੇ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ 
ਕੈਨਯਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਇਕ_ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਡਣ ਵਾਲਾ ਗਰੁੜ 
ਬਣਾਇਆ; ਦੋ ਬਾਹਾਂ ਬਨਾਉਟੀ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਵੇਸ ਧਾਰਕੇ ਉੱਡਕੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ 
ਆ ਪਹੁੰਚਾ । ਭੇਖ ਨਿਭ ਗਿਆਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ । ਵੱਖਰੇ -ਮੁਹਿਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ 
ਲੱਗੇ, ਬਨਾਵਣੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਪੱਜ ਬਣਾ ਲਿਆਂ ਕਿ ਰਾਂਜ ਕੈਨਜਾਂ ਦੇ ਅਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ 
ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸ ਰਹਾਂਗਾ । 

ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ ਉਸ ਕੈਨਜਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਵੱਲੋ ਹਮਲਾ 
ਹੋਇਆ, ਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਤੱਕਕੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੈਰੀ ਆ ਪਏ ਕਿ 
ਆਪ ਲਾਜ ਰੱਖੋ । ਉੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਿੰਤਾ ਨ। ਕਰੋ, ਕੱਲ ਜੀਤ ਹੇਇਗੀ । ਰਾਜਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ 
ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਬਨਾਵਟੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ -ਇਤਨੇ ਡਰੇ ਅਰ ਸਹਿਮੇ ਕਿ ਸੁਰਤ ਸੈਕੁਚਦੀ 
ਮੈਕੁਚਦੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੈ ਗਈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਐਕੜ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਭੈ ਦੀ 
ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਕਰਕੇ ਚਿਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋਕੇ ਜੁੜਦਾ ਜੁੜਦਾ ਇਕ ਚਿਤ ਇਕ ਛਿਨ”ਵਾਲੀ ਏਕਾਗ੍ਰਤਾ 
ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੁੱਧ ਵਿਚ ਜ਼ੈਬੀ ਮਦਦ ਆਈ ਤੇ ਜੁੱਧ ਫਤਹ ਹੋ ਗਿਆਂ । 
ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਗਤ ਬਾਣ) (ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰੂ ਰੀਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ) ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ । ਉਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਬਿਨੈ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਬੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੈ,ਮੇਰੀਆਂ ਬੀ ਤਕਸੀਰਾਂ 
ਲਾ ਤੱਕੋ ਤੇ ਤ੍ਰਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿੰਰੇ ਚਾੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੁਭਗਤੀ ਦਾਨ ਕਰੋ । 

ਇਤਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਭੋਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਦੁਡਿਯ ਰੁਤੇ “ਸ੍ਰੀ ਫੜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਮ ਪ੍ਰਸਗ' ਛਰਨਨੇ ਕਵਿ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ _ 

ਝਿਰਚਡਾਯਾਂ ਭਾਂਖਾਯ' ਨਾਮ ੫ 'ਸਡੀ ਅੰਨੂ। ੫੦ ।। 

ਦੂਜੀ ਰੁਤ ਸਮਾਂਪਤਿ ਹੋਈ ॥ 
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੧ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ _ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਢਤੇ ॥ 
ਿਹ ਬੀ ਮੰਗਲ ਹੈਨ, ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਏਖੇ ਰਾਸਾਂ ਦੇ ਆਦਿ) 

ਅਥ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁਤ ਕਥਨੰ । 
`ਅੰਸੂ ੧. [ਮੰਗਲ । ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਜਾ] ਰ 

੧. “ਕਵਿ-ਸੈਕੇਤ” ਮਿਰ੍ਯਾਦਾ ਦਾ ਮੰਗਲ । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਾਰਦ ਬਾਰਦ ਨਾਰਦਹਿ ਪਾਰਦ ਇੰਦ _ਮਨਿੰਦ । 

ਬਰਣ ਰੂਪ ਕੋ ਬਰਣ ਬਰ ਨਮੋ ਚਰਣ ਅਰਬਿੰਦ॥ ੧॥ 
ਸਾਰਦ ਬਾਰਦ=ਸਰਦ ਰੁਤ ਦਾ ਬੱਦਲ । __ਪਾਰਦ=ਪਾਰਾ । ਬਰਣ=ਰੈਗ । ) 

੧ ਬਰਣ=ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਬਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬਰ=ਸੇਸ਼ਟ । ਰਸ 

ਅਰਬ-(ਜਿਸ ਸਰੌਸ਼੍ਹਤੀ ਦਾ) ਸਰਦ ਰੁਤ ਦੇ ਬੱਦਲ, ਨਾਰਦ, ਪਾਰੇ ਤੇ ਚੈਦ੍ਰਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 
ਰੈਗ ਰੂਪ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਵਲਾਂ (ਉਪਰ ਮੇਰੀ) ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ 

੨, ਇਸ਼੍ ਦਸੋਂ ` ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ=ਮੰਗੀਲ। _ 

ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ, ਅੰਗਦ, ਅਮਰ; ਰਾਮਦਾਸ; ਅਰਜੈਨ । 
ਗੱਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਹਰਿਰਾਇ ਗੁਰ, ਹਰੀਕ੍ਸ਼ਨ ਪਗ ਮੰਨ ॥ ੨ ॥ 
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਦਸਮ ਗੁਰ, ਸਭਿਕੇ ਚਰਨ ਮਨਾਇ । 
ਰਤ ਬਰਨੋ' ਅਬਿ ਤੀਸਰੀ ਜਿਮ ਦੇਵੀ ਬਿਦਤਾਇ ॥ ੩॥ 

'ਅਰਬ-ਸ਼੍ਰੀ (ਗੁਰ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ) ਅੰਗਦ ( ਦੇਵ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਅਮਰ ( ਦਾਸ; ਸ਼੍ਰੀ 
____ ਗੁਰ) ਰਾਮਦਾਸ, (ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ) ਅਰਜਨ (ਦੇਵ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ) ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ, (ਸ਼੍ਰੀ) ਗੁਰੂ ਹਰਿ 

___ ਰਾਇ (ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਹਰਿ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ॥੨। (ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰ) ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਦਸਮ ਗੁਰ (ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ( ਗੁਰਾਂ) ਦੇ 
ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਰ੩ ਕਬਨ ਕਰਦਾ ਹਾੰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ । 

ਦਿਜ ਖੋਜਨ ਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿਤਵਤਿ ਅਨਿਕ ਉਪਾਇ। ਮਖ ਮਿਸ” 
ਕਰਿ ਬਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੀਨੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬੁਲਾਇ॥੪॥ਤੋਟਕ&ੰਦ॥ “ਧਨ ਦੇਹਿ ਘਨੋ” 
ਸਭਿ ਸੈਗ ਭਨਯੋ। ਇਮ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ ਮਬਾਰ ਸੁਨਜੋਂ।ਦਰਿਜ ਆਗਮ ਬੇਦ 
ਸ਼੍ਤੀ ਬਿਤ ਜੈ” । ਬਿਤ ਭੇਦ ਖੜੌਗਨ ਕੇ ਜਿਤ ਜੇ” ॥ ੫॥ ਸਭਿ ਬੇਦ ਸੁ 

“ਯੱਗ ਦੇ ਸਾੰਗੇ, ਯੋਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ । “ਯ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਤੇ ਵੇਦ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਤਾ ਸਨ ਜੇਹੜੇ ਦਿਜ। 
੧੩੮ ਦੇ ਛੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ( ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ) । 
ਛੇ ਅੰਗ ਵੇਂਦ ਦੇ ਏਹ ਹਨ:-ਸਿਖਯਾ, ਕਠ੫, ਵਜਾਕਰਣ, ਨਿਰੁਕਤ, ਛੰਦ, ਜਯੋਤਿਸ਼ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੯੧੭) ਰਿਤੁ ੩ । ਐਸੂ ਕੇ. 

'ਮੰਤ੍ਰਨਿ ਗਯਾਤ ਧਰੈਂ।ਜਿਨ ਕੌ ਪਠਿ ਦੇਵ ਪ੍ਰਮੈਨ ਕਰੈ ਹ।ਹਵਨਾਦਿਕ ਰੀਤਿ 
ਪਛਾਂਨਤਿ ਹੈਂ । ਸਭਿ ਪੁਜਨ ਕੀ ਬਿਧਿ ਜਾਨਤਿ ਹੈਂ ॥੬/ਪੁਰਿ ਗਾਮਨ ਮਾਂ- 
ਨਵ ਭੇਜਿ ਦਿਯੇ।ਨਿਜ ਨੋਰ ਕਿ ਦੂਰਹਿ ਜਾਨਿ ਲਿਯੈ।ਸਭਿ ਕੌ ਬਲਿਵਾਇ 
ਅਲੰਦਪੁਰੇਬਹ ਆਵਤਿ ਭੇ ਬਡ ਮੈਲ ਕਰੇ॥੭॥ ਦਿਸ਼ ਪੂਰਬ ਕੋ ਖੁਰਿ ਕੌਨ 
ਗਨੋ । ਸ਼ਿਵ ਕੌ ਪੁਰ ਐ ਮਥਰਾਦਿ ਘਨੇ । ਪੁਨ ਅਧ; ਪ੍ਰਯਾਗ, ਦਿਲੀ ਜ 
ਭਲੋ । ਸੁਨਿ ਕੈ ਗੁਰ ਕੋ ਮਖ ਆਇ ਚਲੇ ॥੮। ਕਸ਼ਮੀਰ; ਲਹੌਰ ਜਿ ਔਰ 
ਘਨੇ।ਬਹ ਥਾਵਨਿ ਕੇ ਨਹਿੰ ਸੋਇਗਨੌ।ਬਤ ਬੇਦਨ ਕੇ ਦਿਜ'ਆਵਤਿਹੈ। 
ਪਰਿਆਨੈਦ ਮਾਨਹਿ” ਪਾਵਤਿ ਹੈ ॥੯॥ਦੋਹਰਾ॥ ਬੇਤਾ ਬਿੱਦਯਾ ਸਕਲ ਕੇ 
ਸੋ ਆਵਤਿ ਚਿਤ ਚਾਇ। ਕਦਰ ਸ਼ਨਾਸੀ” ਸੱਤਿਗਰੁ ਦੇਹਿ ਦਰਬ ਸਮ- 
ਦਾਇ॥ ੧੦ ॥ ਤੇਟਕ &ਦ ॥ ਕਿਹ ਲੌ ਗਨੀਅਹਿ ਦਿਜ ਆਇ ਗਏਪੁਰਿ- 
ਆਠੰਦ ਮੈਂ ਬਿਸਰਾਮ ਕਿਏ । ਸਭਿ ਰਾਵਰ ਚੂਨ` ਘਿ੍੍ਤਾਦਿ ਲਹੈ । ਕ੍ਰਿ 

ਭੋਜਨ ਕੋ ਦਰਸੈਨ ਚਹੈਂ ॥੧੧॥ ਦਿਜ ਪੁੰਜਹਿ ਪੁੰਜ ਸ ਡੇਰ ਕਿਯੋ।ਬਿਨ 
ਬਿੱਦ ਸਬਿੱਦਯ ਮਿਲੈੰਤਿ ਭਏ'।-ਪਰਖੈਂ ਇਨ ਕੋ-ਇਮ ਠਾਨਿ ਮਨ । 

_ਗੁਰ ਆਇਸ ਦੀਨਿ ਮਹਾਨ ਜਨੰ” ।੧੨॥ “ਗਨ ਭੌਜਨ ਪਾਕ” ਅਨੇਕ 
ਕਰੋ। ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਸਲੌਨਹਿ ਸ੍ਰਾਦ ਧਰੇੈ।ਸੁਨ ਆਇਸੁ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੋਦ ਲਗੇ। 
ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਮੈਂ ਚਿਰਕਾਲ ਜਗੇ॥ ੧੩॥ ਕਰਿ ਭੋਜਨ ਤਯਾਰ ਅਨੌਕ 

ਬਿਥੀ।ਧਰਿ ਲਾਇ ਅੰਬਾਰ ਬਨੌੰਤਿ ਸਿਧੀਪਭਰਿ ਕੋਸ਼ਠ ਮੋਦਕ ਸੈਗ ਘਨੋ। 

ਗਨ ਪੂਪਨਿ ਪਾਕ ਸੁ ਕੌਨ ਗਨੋ”? ॥ ੧੪ ॥ ਬਰ ਪੂਰ ਕਝੌਰ ਮਸਾਲਨ 

ਤੇ । ਕਰਿ ਲੀਨਿ”', ਬਰੇ'' ਦਧੀ ਡਾਲਨ ਤੇ । ਮਿਰਚਾਂ ਗਨ ਜੀਰਕ 

ਤੇ ਧਨੀਆਂ। ਘ੍ਰਿਤ ਤੇ ਸਭਿ ਪਾਕ ਭਲੋ ਬਨੀਆਂ॥ ੧੫ ॥ ਨਰ ਸੈਂਕਰਿ 
ਨੀਤ ਬਨਾਵਤਿ ਹੈਂਕਰਿ ਕੋਸ਼ਠ ਪੂਰ ਟਿਕਾਵ/ਤ ਹੈਂ ।ਬਹ ਕੀਨ ਤਿਹ 

ਵਲ ਤਯਾਰ ਜਬੈ । ਸਭਿ ਕੋ ਬੁਲਵਾਇ ਸੁ ਲੀਨ ਤਬੈ ॥ ₹੬॥ਸ੍ਰੋਯ ਛੈਦ॥ 

_ਪਠਯੋ ਮੋਵੜਾ ਸ਼੍ਰ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਤਿਸ ਨੇ ਉਚੇ ਭਨਜੋਂ ਸੁਨਾਇ । “ਹੁਕਮ 

_੧ਵੇਦ ਵੇਤਾ ਬ੍ਹਮਨ । ੨,ਮਾਦਰ । ਕਦਰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ । ਓਕੂੰਡਾਂ ਦੇ ਬੈਡ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਤੇਰ 

_ਕਰ ਲਏ । “ੰਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਕੱਂ ਠੇ ਹੋਏ । 5ਮਨ ਵਿਚ । ? ਵਤੇ ਸੇਵਕਾਂ 

ਨੂੰ । ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਕਵਾਨ । (ਅ) ਪੱਕੀ ਰਸੋਈ । “ਜਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾੰ ਮਾਨੋ ਢੇਰ 
ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । '“ਪੂੜੇ (ਆਦਿਕ) ਸਾਹੇ ਪਕਵਾਨ ਕੌਣ ਗਿਣੈਂ । "ਪੂਰੀਆਂ ਕਚੌਰੀਆਂ ਦੇਗੇ 
ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲਈਆਂ (ਭਾਵ ਪੀਠੀ ਲੂਣ ਮਸਾਲੋ ਆਦਿ ਪਾਕੇ) । "ਵੜੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੯੧੮) ਰਿਤੁ ੩ । ਔਤੂ ੧. 

ਕਰਜੋ ਸ਼ੀਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ,ਸੁਨਿਬੇ ਜੋਗ ਬਿੱਪ੍ਰਸਮਦਾਇ'।ਖੀਰ ਖੰਡਜੋ ਖਾਇ 
ਅਹਾਰੈ ਪੰਜ ਰਜਤਪਣ ਸੋ ਅਬਿ ਪਾਇ । ਆਮਿਖ ਅਚਵੈ ਪੰਚ ਅਸ਼ਰਫੀ 

ਗੁਰ ਢਿਗ ਤੇ ਲੇ ਸਦਨ ਸਿਧਾਦਿ? ॥੧੭॥ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿ ਸਭਿਹੂੰਨ ਸੁਨਾਯੋ 
ਦੈ ਪੰਕਤਿ ਭਰਿ ਦੀਨਿ ਬਿਠਾਇ।ਲੋਭ ਗ੍ਸੇ ਬਹੁ ਬਿੱਪ੍ਰ ਹਰੀ ਖ਼ਤਿ' ਮਾਸ 

ਅਸਨ ਕੋ ਮਨ ਲਲਚਾਇ । ਧਰਮ ਛੋਰਿ ਕਰਿ ਬਿਗੇ  ਆਨਿ ਭਹਿਂ ਜਹਾਂ 

ਮੁਹਰ ਕੋ ਪੰਚ ਅਲਾਇ।ਖੀਰ ਖਾਨ ਹਿਤ ਰਹੇ ਅਲਪ ਹੀ ਜਾਨਜੋ ਜਿਨਹੁੰ 

-ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਵਾਇ”-॥੧੮॥ਆਮਿਖਹਾਰੀ ਭਏ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਥਿਰ ਪੰਕਤਿ ਕ 
ਕੈ ਬਰਤਾਇ । ਇਕ ਢਿਸ਼ਿ ਗਨ ਪਕਵਾਨ ਪਰੋਸੇ ਜੇ ਬਹੁ ਦਿਨ ਕੇ ਰਖੇ 

ਬਨਾਇ।ਦੋਨਹੁੰ ਪੰਕਤਿ ਕੋ ਮਨਭਾਵਤਿ ਦੀਨਿ ਅਸਨ ਆਛੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇ। 

ਜੇਤਿਕ ਚਹੜੋ ਅਰਪ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੌ ਜਲ ਤੇ ਚੁਰਾ ਕਰਕੋ ਸਮੁਦਾਇ॥੧੯॥ 

ਪ੍ਰਕੁ ਸੋਂ ਭਠਨੋ ਸੁਨ ਹੂੰ ਸਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਮਿਖ ਹਾਰੀ ਦਿਜ ਸਮੁਦਾਇ। 

ਤਿਨ ਤੇ ਅਲਪ ਅਚਜੋ ਪਕਵਾਨਹਿਂ ਅਬਿ ਦਗਨਾ ਕੋ ਥਿਰੇ ਸਬਾਇਂ । 

ਉਠਿ ਕਰਿ ਗਏ ਬਿਲੋਕਨ ਕੀਨੇ ਜਿਨਹੁੰ ਲੋਭ ਤੇ ਧਰਮ ਗਵਾਇ।ਬਾਰਹਿ 

ਬਾਰ ਉਚਾਰ ਧਿਕਾਰਹਿਂ “ਨਹੀਂ' ਬਿੱਪ੍ ਤੁਮ ਦੈਭ ਕਮਾਇ॥੨੦॥ਅਪਕਰਮੀ 

ਨਿਜ ਧਰਮਹਿੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਬਿਗਰੇ ਆਪ ਬਿਗਾਰਹਿੰ ਔਰ। ਉਚਿਤ ਸਜ਼ਾਇ 

ਦੇਨਿ ਕੇ ਤੁਮ ਸਭਿ; ਦੇਹਿ ਅਬਹ; ਬਡ ਮਾਚਹਿ ਰੌਰ ।-ਪ੍ਰਥ
ਮ ਬੁਲਾਇ ਲਾ 

ਦੌਡ ਗੁਰ ਦੀਨੋਂ-ਭਲੋ ਬੁਰੋ ਭਾਖੈਂ= ਸਭਿ ਠੌਰ । ਯਾਂਤੇ 
ਮਨ ਜਾਨਹੁ ਨਹਿੰ ਪ੍ਰਲੋਕ ਜਾਂਨਕੋ ਮਤਿ ਬੌਰ”॥੨੧॥ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਬਹੁ 

ਕਹਜੋ ਧਿਕਾਰੇ ਬਹੁਰ ਦੱਛਨਾ ਹਿਤ ਫੁਰਮਾਇ । “ਪੰਚ ਪੰਚ ਇਨ ਦੇਹ 
ਰਜਤਪਣ' ਨਹਿੰ ਛੂਛੇ ਨਿਜ ਸਦਨ ਸਿਧਾਈ। ਪੁਨਪੰਕਤਿ ਦੂਜੀ ਮਹਿੰ 
੧ਜੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਯੋਗ ਹੈ । "ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ । =ਗ੍ਫਾਚਦਾ ਹੈ । “ਭਾਵ ਬਹੁਤੇ 

ਰ ਹਨ । “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੋੜਿਆਂ ਨੇ (ਦੂਸਰੇ) ਪਕਵਾਨ ਛਕੇ ਹਨ । $ਕੋਈ ਭਲਾ ਕੋਈ ਦਰਾਂ _ 

ਕਹੇਗਾ (ਕਿ ਨਾਲੇ) ਪਹਿਲੋਂ (ਘਰ) ਸੱਦੇ ਹੈਨੇ ਤੇ (ਨਾਲੇ ਢੇਰ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਨ ਦਡ ਦਿੱਤਾ 

”(ਤੁਸਾਂ) ਮਤ ਦੇ ਬਾਵਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਲੋਕ ਦਾ ਖਯਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । 'ਰੁਪਏ। _ 

#ਇਉਂ ਬੀ ਸ਼੍ਰੋਤ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਇਕ ਮੋਹਰ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਸ ਅਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇ 

ਹੈ ਹੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਰੁਪੱਯੇ ਕਹੇ ਸਨ 
ਚ ਮੁਹਰਾਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲੀਆਂ । ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਕਿ 

ਮੰਹੋਂ ਗਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘਟ ਦਿੱਤਾ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ, ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਡ ਯੋਗ 

ਪਮਬਕੇ ਛਿਮਾਧਾਰੀ” ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਛਿਮਾਧਾਰੀ ਤਾ ਜੇ ਮੁਖਵਾਕ ਸੀ ਸੇ ਦਿੱਤਾ । ਪਰ ਜਿਨਾਂ 

(੪, ਨਉ ਲਬ ਵਲ ਇਤ, ਧਨ ਰ੍ 

ਗ “ਤ, ੬' 

(0 ੧੨ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ਜਰ ਰਿਤੁ ੩ । ਸੀ] ੧. 
ਗਮਨੇ “ਸਾਧ ਸਾਧਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਨ ਅਲਾਇ/ਧਰਿ ਸ਼ੈਤੋਸ਼ ਧਰਮ ਨਹਿ ਛੋਰੜੋ 
ਜੋ ਪ੍ਰਲੋਕ ਮਹਿ ਕਗੰਹ ਸਹਾਇ” ॥੨੨॥ ਪੰਚ ਪੰਚਦੀਨਾਰ ਦੀਨਿ ਤਿਨ 

_ਸਿਵਰ ਕਰਾਯਹ ਪੁਨ ਸਨਮਾਨ।ਆਮਿਖਹਾਂਰੀ ਰਖਸਦ ਕੀਨੇ ਪਹੁੰਚੇਆਪ 
ਆਪਨੇ ਬਾਨ।ਪਛੁਤਾਵਤਿ ਬਹੁਹਾਸ ਹੁਯੋ ਤਿਨ, ਮਰਯੋ ਨ ਕਾਰਜ ਸੈਕਟ 
ਮਾਨਿ। ਧਰਮ ਸਹਿਤ ਜੋ ਭਏ : ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ, ਰਖਿ ਪ੍ਰਲੋਕ ਪਾਯੋ ਧਨ ਪਾਨ”॥ 
੨੩॥ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕੋ ਕੌਤਕ ਐਸੋ ਬਿਦਤ ਭਯੋ ਤਬਿ ਸਕਲ ਜਹਾਨ।ਇਮ 
ਪਰਖਨ ਕਰਿ ਦਿਜਬਰ ਰਾਖੇ ਸਧਿ ਤਿਨ ਕੀਲੋਖਾਨ ਰੁ ਪਾਨਢਿਨ ਪਤਿ 

_ ਕਰਹਿ ਦਿਵਾਵਨ ਨੀਕੇ ਕੇਤਿਕ ਸਮੈਂ ਬਿਤਯੋ ਮਨ ਜਾਨਿ । ਬਸੇ ਅਨੰਦ- 
ਪੁਰਿ ਉਰ ਅਨੰਦ ਕਰਿ ਗੁਰ ਜਸ ਉਚਰਤਿ ਰਟੇ ਮਹਾਨ ॥ ੨੪ ॥ਕਰੇ 
ਅਵਾਹਨ ਇਕ ਦਿਨ ਦਿਜਬਰ ਸਰਬ ਪੁਰਿਨਿ ਕੇ ਬਹੁ ਬੁਧਿਵੈਤ।ਸਾਦਰ 
ਕੀਨਿ ਬਿਠਾਵਨਿ ਤਿਨ ਕੋ ਕਰਿ ਆਸ਼ਿਖ ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਸੁਖਵੈਤ” । “ਚਿਰ 
ਜੀਵਹੁ ਤੁਮ ਰੈਗ ਜਮਨ ਲਗਿ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਢੈ ਅਤਿਈਐਤ । ਅਸ਼ਟਹੁਂ 
ਦਿਗਪਾਲਨ ਕੇ ਸਮ ਤੁਮ ਰਾਜ ਸਾਜ ਮਾਹ ਬਡ ਬਲਵੈਤ”॥੨੫॥ਸਭਿ ਸੋਂ 

ਕਰਯੋ ਕਲਗ਼ੀਧਰ “ਸੁਨਹੁ ਬਿੱਪੂ ਬਰ ਬਿੱਦਯਾਵੈਤ । ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਮਾਤ 
ਕਾਲੀ ਤਿਸ ਪੂਜਨ ਕੋ ਹਮ ਚਿਤਵੈਤਿ।।ਜਥਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮੰਤੁ ਜਪ 

ਦੇ ਬਲਿ" ਆਗਮ ਨਿਗਮ ਬਿਖੈ ਲਖਿਯੈਤਿ । ਤਥਾ ਭਨਹੁ ਹਮ ਸੈਗ ਸਰਬ 
ਹੀ ਜਿਮ ਜਾਨਤਿ ਹੋ ਸਕਲ ਮਤੇਤ? ॥ ੨੬ ॥ ਮੁੱਖਯ ਬਿੱਪੂ ਬਰ ਬਹੁ 
ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਗ ਸੁਨਾਵਨ ਕੀਨਿ ।“ਬਰਨੀ ਕਰਨਿ; ਪ੍ਯੋਗ 
ਮੰਤ੍ਰ ਕੋ ਨਿਜ ਕਾਰਜ ਸਾਧਿਕ ਬਿਧਿ ਪੀਨ।ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਅਥਿ ਅਨੇਕ 
ਦਿਜ” ਖੋਜਹ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ਪਰਬੀਨ । ਦਗਨ ̀ ਚੌਗਨੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਬੇ 
੯ਧਨ ਬੀ ਪਾ ਲਿਆਤੇ ਪਰ ਪ੍ਲੋਕ ਬੀ ਰੱਖ ਲਿਆ । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਖ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ 
ਦਿੱਤੀ । <ਜਿਵੇ” ਮੰਤ ਜਾਪ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ । “ਸਾਧਨ, ਉਪਚਾਰ, ਵਰਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ 
ਮੰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ (ਕਰਕੇ) ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (ਜੋ ਹਨ 
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਨੇਕ ਹੁਣ (ਬੀ) ਹਨ । ਭਾਵ ਵਰਨੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਰੀ ਅਦਿ ਮੰਗਲ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ 
_ਨੂੰ ਦਾਨ ਆਦਿ।ਜਾਂ ਇਉਂ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਤੁ ਉਚਾਰਣਦੀ ਇਕ ਮਾਲਾ ਜਦ. ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ 
ਵਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਵਰਨੀ ਕਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਗ ਮੰਤ੍ਰ ਕੇ=ਮੰਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਚਾ`।] 

ਤੁਕ ਦਾ ਕੁਛ ਭਾਵ ਅੰਕ ੨੯ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਰ ਆਪਾ:-ਪੁਰ । 7 ਦੇਵੀ ਪੁਜਨ ਸੈਂਬੈਧੀ ਉੱਬਾਰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਢੀ` 
ਸਮਾਪਤੀ ਪਰ ਆਵੇਗਾ । ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਰੂਤ ਦੇ ਅਨੂ ੧੨ ਦੇ ਅੰਤ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੯੨੦ ) _ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੨. 

ਕਾਰਜ ਸਧਹਿ';ਆਪ ਲਿਹੁ ਚੀਨ॥੨੭॥ਪ੍ਰੋਖ ਦੇਤ ਬਰ ਕਾਰਜ ਹੋਵਤ 

ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਤਿ ਸਰਬ ਬਨਿ ਆਇ । ਕਰਨਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ; 

ਇਹ ਦਰਲਗ, ਕਿਮ ਹਰੈ ਨ ਉਪਾਇ । ਸਤਿਜੁਗ ਤ੍ਰੱਤਾ ਤ੍ਰਾਪੁਰ ਮਾਂਹੀ 

ਮਿੱਤਲੋਕ ਨਹਿੰਬਿਦਤ ਦਿਖਾਇ।ਅਬਿਤੌ ਕਲਜੁਗ ਕਹਾਂ ਸਧਹਿ ਬਿਧਿ, 

ਹਮਰੋ ਮਨ ਮਹਿ ਇਸ ਬਿਧਿ ਆਇ ॥ ੨੮ ॥ ਆਪ ਸਰਬ ਹੀ ਸਮਜਬ 

ਧਰਤੇ% ਕਹਹੁ ਚਹਹੁ ਦੁਰਲਭ ਭੀ ਪਾਇ।ਪੂਜਨ; ਮੰਤੁ ਪਠਨਿ, ਆਰਾ- 

ਧਨਿ, ਇਕ ਕਾਸ਼ੀ ਮੈਂ ਹੈ ਦਿਜਰਾਏ । ਕੌਸ਼ੋਦਾਸ ਨਾਮ ਜਿਸ ਬਿਦਤ੍ਯੋ 

ਅਪਰ ਨ ਸਮਸਰ ਤਿਸ ਕੇ ਕਾਇ” । ਸੋ ਆਵਹਿ ਧਨ ਅਨਗਨ ਪਾਵਹਿ 

ਕਰਿਵਾਵਹਿ ਬਿਧਿ ਜਿਮ ਬਨਿਆਇ ॥ ੨੯॥ ਜੇ ਰਾਵਰ ਕੇ ਹੈ ਬਹੁ 

ਠਾਲਸ ਜਜੋਂ ਕਯੋਂ ਕਰਿ ਦਿਜ ਲੇਹ ਬੁਲਾਇ । ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਅਕਰਨ 

ਭਿ ਕਰਿ ਲਿਹ ਅਪਰ ਜਿ ਪੰਡਿਤ ਕੈ ਨਰਰਾਇੰ । ਕਰਿਬੋ ਕਹੂੰ 
ਰਹਜੋ ਤਿਨਹੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ' ਨਾਮ ਲੇ ਸਕਹਿਂ; ਲਜਾਇ” । ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ 

ਸਠਿ ਦਿਜ ਗਨ ਤੇ, ਲੋਕ ਰੀਤਿ ਜਿਮ ਭੋਂ ਹਰਖਾਇ” ॥ ੩੦ ॥ ਦੇਹਰਾ ॥ 

ਉਠੇ ਪ੍ਰਗੂ ਮਜਲਸ ਤਜੀ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਜਾਇਮੰਨਜ ਨਿਜ ਥਲ ਸਿਖ 

ਦਾਸ ਦਿਜ ਪਹੁੰਚੇ ਬਹੁ ਜਸੁ ਗਾਇ॥੩੧। ਇਤਿ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਹ੍ਰਿੰਬੇ 

_ਤ੍ਿਤਿਯ ਰੁਤੇ “ਜੱਗ ਕਰਨ! ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਥਮੇ ਅੰਸੁ । ੧॥ 

/ 

੨.[ਸ਼ੈਗਤਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਚਾਉ, ਉਤਸਾਹ ਹੋਲੀ ]। 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਮਾਸ ਬਿਤੇ ਕੇਤਿਕ ਜਬਹਿ ਦਿਨਪ੍ਰਤਿ ਚਹਤਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ -ਬਿਦ- 

ਤਹਿ ਦੇਵੀ ਚੈਡਕਾ ਉਪਜਹਿ ਪੰਥ ਅਸ਼ੇਸ਼-॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ॥ ਆਯੋ ਫਾਗੁਣ 
ਮਾਸ ਸੁਹਾਵਤਿ/ਗਾਵਤਿ ਰਿਦੈ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਧਾਵਤਿ । ਸਭਿ ਮਹਿੰ ਕਰਿ ਬਸੈਤ 
ਪਰਧਾਨ । ਅਪਰ ਰਾਗ ਸਭਿ ਗਾਇ ਸੁਜਾਨ ॥੨॥ ਪੁਰਿ ਅਨੰਦ ਆਨੰਦ 
੧ਪਜਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । “(ਦੇਵੀ) ਲੁਕਕੇ ਵਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਜ ਹੋ 

ਜਾਦਾ ਹੈ । =ਸਤਜੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਵਿਚ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ (ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ) ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀੰ 

(ਕਰ) ਦਿਖਾਈ (ਅ)'ਪ੍ਗਟ ਹੋਕੇ ਦਿੱਸੀ ਨਹੀਂ । “ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਵਾਲੈ ਹੈ ) 

_ਪੋਕੋਈ ਬੀ । 5ਰਾਜਾ । “(ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ) ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ 

ਲੈ ਸਕਦੇ (ਸਗੋ' ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੇ ਬੀ) ਲੱਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । "ਲੋਕ ਰੀਤੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ 

ਅਰਬਤ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗੇ । ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹਾ ਦੇਵੀ 

ਅਰਾਧਨ ਦੀ, ਸੋਵੇ ਇਕ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋਕ ਰੀਤੀ ਵਾੜ ਹੱਸੇ ਹਨ, ਵਿਚੇ 

ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੇਵੀ ਤੋ” ਵੱਡੇ ਹਨ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਰਜ । ( ੩੯੨੧ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੨. 

ਬਿਲੈਦਯੋਜਹਿੰ ਕਹਿ ਗਾਵਹਿ ਗੁਟ ਪਦ ਖੈਦਕੋ।ਚਲਿ ਆਯਹੁ ਨੋਲੇ ਕਉ 
ਮੇਲਾ । ਜ਼ਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਨਰ ਭਏ ਸਕੇਲਾ ॥ ੨ ॥ ਚਾਰਹੁੰ ਬਰਨ ਸਿੱਖ ਗਰ 
ਕੋਗੇਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹਤਿ ਆਇ ਘਨੇਰੇ । ਪੁਰਕ` ਜਗੋਨਾਬ ਲਗਿ; ਮੈਗਤਿ। 
ਅਪਰ ਟਾਪੂਅਨਿ ਕੀ ਮਿਲਿ ਪੰਗਤਿ॥2॥ਦੱਖ਼ਣ ਮਹਿ ਦੁਵਾਰਕਾ ਤਾਂਈ । 
ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਖ ਆਨਿ ਸਮਦਾਈ । ਪਸ਼ਚਮ ਬਲਖ ਬਖਾਰਾ ਆਦਿ। ਆਵਹਿ 
ਸਿੱਖ ਧਰਹਿਂ ਅਹਿਲਾਦ ॥ ੫ ॥ ਤਿਮ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਬਹੀਰਾ । ਆਇ 
ਕਮਾਊ' ਅਰੁ ਕਸ਼ਮੀਰਾ । ਕਹਿ ਲੋ ਦੋਸ਼ ਨਗਰ ਕੌ ਗਿਨੀਅਹਿ। ਕਹਿ ਲੋ 
ਮੈਗਤਿ ਨਾਮ ਸੁ ਭਨੀਅਹਿ॥੬॥ਦਸਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਸੁਦੂਨਾਸੁਨਹਿੰਚਰੂੰਨ 
ਕਹੂੰ ਦਸ ਗੁਨਾ” । ਉਪਜਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਅਭਿਲਾਖਾ । ਆਵਹਿ ਚਲੋ 
ਭਾਉ ਬਡ ਰਾਖਾ ॥੭॥ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਲੇ ਲੋ ਉਪਹਾਰ । ਚਹੈਂ ੧ ਅਰਪਨ 
ਗੁਰ ਢਰਬਾਰ । ਦਿਨ ਹੋਲੀ ਕੋ ਕਰਹਿੰ ਉਦੇਸ਼'। ਚਲਹਿ ਘਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖ 
ਅਸ਼ੇਸ਼ੁ।੮॥ਆਨਿ ਅਨੰਦ ਪਰਿ ਸੈਂ' ਕਿਯ ਭੋਰਾ ।ਜਹਿਂ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਹੋਤਿ 
ਘਨੋਰਾ।ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਧੁਨਿ ਉਠੇ । ਜਨੁ ਇਕ ਸਮ ਘਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ 
ਵਠੇ ॥ ੯॥ ਹੋਤਿ ਕੁਲਾਹਲ ਜਹਹੈਂ ਤਹਿ ਭਾਰੋ । ਬਜਤਿ ਮਿਰਿਦੈਗ? ਰਬਾਬ 
ਉਦਾਰੋ । ਚਾਰ ਸਿਤਾਰ, ਦੁਤਾਰ, ਸਿਰੈਦਾ । ਬਜਹਿ ਤਾਲ ਮਿਲਿ ਦੇਤਿ 
ਅਨੰਦਾ ॥ ੧੦॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਕੇਰਾ । ਜਹਿੰ ਸ਼ੋਭਤਿ ਦਰਬਾਰ 
ਬਡੇਰਾ । ਤਹਿ ਸੈਗਤ ਕੋ ਮੇਲ ਉਦਾਰਾ । ਗਾਵਹਿ ਨਟ; ਸਾਰੇਗ;ਮਲਾਰਾ 
॥੧੧॥ ਜੈਤਸਸਿਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ, ਧਮਾਰ । ਗੌੜੀ, ਮਾੜ; ਬਿਭਾਸਾ; ਬਹਾਰ” । 
ਸੂਹੀ, ਸੋਰਠ, ਦੇਵਰੀਧਾਰ ਆਸਾ; ਰਾਮਕਲੀ, ਬੈਰਾਰ”?॥। ੧੨ ॥ ਲਲਿਤ; 
ਬਿਲਾਵਲ, ̀  ਜੈਜਾਵੇਤੀ । ਗੁਜਰੀ, ਅਫੁ ਕਿਮਾਚ ਧਨਵੈਤੀ"” । ਦੀਪਕ, 

“ਪੁਰਬ ਵਲੋ ਲੋਂ। “ਚੌਗੁਣਾ ਤੇ ਕਿਤ ਦਸ ਗੁਣਾ । ਨਿਯਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । [ਸੈਸ/ ਉਦ੍ਰਿਖ= 
ਅੱਗਿਆ ਹੋਇਆ] । ਇਕ ਪਤਲੇ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਢੋਲਕੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੜੇ ਜੋੜੀ 
ਵਾਂਡ ਇਕ ਕਾਲਾ ਤੇ ਇਕ ਆਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਂਦਾ ਹੈ । “ਦੁਤਾਰਾ ਨਾਮੇ ਸਾਜ਼ । 
<ਤੋਏ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ _ ਹਨ । “ਰੋਲੀ ਵਿਚ ਗਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਗੀਤ ਤੇ ਇਕ ਤਾਰ 
ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਕ ਰਾਂਗ । ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਬਿਭਾਸ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਵਿਚ ਬੀ ਆਯਾ ਹੈ । ੯ਬਮੈਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਇਕ ਰਾਗਨੀ । "“ਬੈਰਾੜੀ । ""ਪੈਨਯਤਾ 
ਜੋਗਹ੍[ਉਖਮਾਚ ਤੇ ਗੂਜਰੀ _ਰਾਗ਼ਣੀਆਂ । ਇਥੇ _ਧਨਵੰਤੀ _ਸੈਗਯਾ ਪਦ ਨਹੀ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੯੨੨) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ੨, 
ਦੇ 

ਭੈਰਉ; ਸ਼ੁਭ ਹਿੰਡੋਲ । ਗਾਵਤਿ ਪਰਜ'5 ਤਿਲੌਗਾ' ਕਲੌਲ` ॥ ੧੩ ॥ 

ਮਾਲਕੌੱਸ, ਕਲਿਯਾਨ, ਕਿਦਾਰਾਂ । ਗੌਂਡ,ਤੁਖਾਰੀ, ਮੇਘ ਉਦਾਰਾ।ਮਾਲ- 

ਸਿਰੀ; ਸੁ ਬਮੈਤ, ਬਿਹਾਗ । ਅਰੁ ਸੁਘਰਈ” ਰਾਗ ਅਨੁਰਾਗ! ॥ ੧੪ ॥ 

ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਰਾਗਨਿ ਕੋ ਗਾਵੈਂ।ਮਿਲ ਮਿਲਿ ਗੁਨੀਮੋਦ ਉਪਜਾਵੈਂ।ਜਹਾਂ 

ਜਹਾਂ ਬੈਠਨਿ ਗੁਰ ਥਾਨ । ਤਹਾਂ ਲਾਇ ਕੌ ਅਧਿਕ ਦਿਵਾਨ॥੧੫॥ਸੈਗਤਿ 

ਘਨੀ ਭਈ ਤਬਿ ਆਇ । ਬਜਹਿਂ ਮ੍ਰਿਦੰਗਨ ਧੁਨੀ ਸੁਹਾਇਦਰਸ਼ਨ ਕਹੁ 
ਚਾਹਤਿ ਕਿਯ ਡੇਰੇ ।ਭੀਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਭਈ ਘਨੌਰੇ ॥੧੬॥ ਮਹਾਂ ਕਲਾ- 

ਹਲ ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਹੋਵਤਿ। ਸੈਗਤਿ ਮਿਲਹਿ ਪਰਸਪਰ ਜੋਵਤਿ । ਬੈਦੈਂ; 
ਕਸ਼ਲ ਪਸ਼ਨ ਕੋ ਕਰੈਂ।ਦੁਰਿ ਦਰਿ ਕੇ ਮਿਲਿ ਹਿਤ ਧਰੈਂ॥੧੭॥ਸਾਚੋ ਸਾਕ 
ਦਾ 0 ੨ == 

ਜਾਨ ਗੁਰਭਾਈ'। ਬੈਠਿ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਵਧਾਈ । ਨਿਕਸਹਿੰ ਵੇਹਿਰ 

ਪ੍ਰਤੀਖਤਿ ਗੁਰ ਕੋ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਿ ਮਨੋਰਥ ਉਰ ਕੋ ॥ ੧੮॥ ਕੋਤਿਕ 

ਕਰਤਿ ਪਾਠ ਗੁਰਬਾਨੀ । ਕੋਚਿਤ ਅਰਥਨਿ ਕਰਤਿ ਵਖਾਨੀ । ਕੇਚਿਤ 

ਸੁਨਹਿੰ, ਕਮਾਵਹਿੰ ਕੇਈ । ਕੋਚਿਤ ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰੇਈ॥੧੯॥ ਕੇਚਿਤ 

ਅਰਥਨ ਪਠਿ ਸੈਬਾਦਹਿੱਐਕਿਤਿਕ ਸਰਾਹਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਸਾਦਹਿੰ।ਅਧਿਕ 
ਚੈਗ ਸ਼ੈਗਤਿ ਮਹਿੰ ਹੋਤਿ । ਕਰਿ ਕਰਿ ਪੰਗਤ ਅਨੰਦ ਉਦੋਤਿ ॥ ੨੦ ॥ 

ਕਗੰਹਿ ਤਿਹਾਵਲ ਬਹੁ ਧਨ ਕੋਰਾ । ਗੁਰ ਅਰਦਾਸ ਉਚ਼ਰਿ ਤਿਸ ਬੇਗਾ । 

ਸਿੱਖ ਜੋਰਿ ਕਰ ਗੱਏ ਸਮੁਦਾਈ।ਇਕ ਸਮ ਬਾਂਟ ਬੈਟ ਕਰਿ ਖਾਈ॥੨੧॥ 

ਕਹੂੰ ਪੁਰਾਨਨ ਕੀ ਹੁਇ ਕਥਾ । ਪ੍ਰਥਮ ਭਟਨ ਕੇ ਰਨ ਕੇਂ ਜਥਾਨੰ । ਮਿਲੋਂ 

ਕਵੀ ਗਨ ਕਾਵਜ ਬਨਾਵਹਿ। ਧਨ ਸਮੁਦਾਇ ਰੋਜ਼ ਕੌ ਪਾਵਹਿ ॥ ੨੨॥ 

ਗਨੀ ਲੁਹਾਰ ਲੋਹ ਕੋ ਘਰਤੇ । ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਅਜਾਇਬ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਕਰਤੋ । 

ਤੋਮਰ;ਤੀਰ,ਤੁਪਕ, ਤਰਵਾਗਘਰਿ ਘਰਿ'ਅਰਪਤਿ ਹੈਂ ਹੱਥਕਾਰ ॥੨੩॥ 

੧ਨਾਮ ਰਾਗ ਦਾ । “ਗਾਵ ਤਾਨਾਂ ਸਹਿਤ । ਇਕ ਰਾਗਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਸੰਪੂਰਣ ਜਾਤ ਦੀ ਹੈ; 

ਕਾਨੜੇ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ/ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ/“(ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ)ਗੁਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਕ ਜਾਣਕੇ'”'। 

੬ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਕਈ ਸਲਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਸ਼੍ਰਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

੮ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । ੯ਘੜ ਘੜ ਕੇ । ਰ ਰ 

_ਵਪ:-ਗਾਵਤਿ ਪਰਜਤਿ ਸੈਗ” ਪਰ ਇਹ ਛਾਪ ਵਾਲਿਮਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ । 

1ਜੁੱਧ ਦਾ ਚਾਉ ਤੇ ਬੀਰਰਸੀ ਉਮਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾਂ ਕਿੱਚ - 

ਕਥੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਜੂਥਾਂ ਦੇ ਹਾਨਨੰ ਦੀ ਕਥਾ । 



_ ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। (੪੯੨੩) ਹੀ 

ਜਿਤਿਕ ਜਗਤ ਮਹਿ ਗੁਨੀ ਜਿ ਨਾਨਾ । ਨਿਜ ਨਿਜ ਬਿੱਦਯਾਂ ਕਰਹਿ 
_ਮਹਾਨਾ । ਅਰਪਨਿ ਕਰਿ ਕਰਿ ਗੁਰੂ ਰਿੜਾਵੈਂ।ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਧਨ ਗਨ ਕੌ 
ਪਾਵੈਂ ॥੨੪॥ ਸੁਨਿ ਜਸੁ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋ ਆਇ । ਬਨਹਿਂ ਧਨਾਢਿ ਨਿਕੋਤ 
ਸਿਧਾਇ । ਸਭਿ ਮਿਲਿ ਫਾਗਨ ਮਾਸ ਬਿਤਾਯੋ । ਖੇਲਤਿ. ਵਾਗ" ਅਨੌਦ 
ਉਪਾਯੋ ॥੨੫॥ ਅਲਤਾ ਗਨ ਅੰਬੀਰ ਗੁਲਾਲ” । ਲਾਲ ਪੀਤ ਭਰਿ ਰੈਗ 
ਬਿਸਾਲ । ਮਿਲਤਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁਇ ਉਪਰ ਡਾਰਹਿ । ਨਾਨਾ ਰੈਗ ਬਸਤ੍ਰ ਕੇ 
ਧਾਰਹਿੰ ॥੨੬॥ ਜਮਹਿ' ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਬਦਨ ਗੁਣਲਾਲ । ਪਰਹਿਂ ਪਛਾਨਹਿੰ 
ਨਹਿ ਤਿਸ ਕਾਲ । ਦਿਕ ਸਮ ਹੋਇ ਫਿਰਹਿ ਜਨ ਮਾਤੇ । ਗਾਇ ਸ਼ਬਦ 
ਮੁਥ ਪ੍ਰੌਮ ਸੁ ਰਾਤੇ॥੨੭॥ਗਰੀ ਗਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰਿ ਕੋਰੀ। ਇਕ ਸਮ ਲਾਲ _ 
ਭਈ ਤਿਸੁ ਬੇਰੀ । ਮਾਨੋ ਘਟਾ ਧਰਜੋ ਚੋਗ ਲਾਲ । ਉਡਤਿ ਬਿਲੈਦਹਿ 
ਬ੍ਰੰਦ ਗੁਲਾਲ ॥ ੨੮ ॥ ਗਹਿ ਗਹਿ ਮਾਰਤਿ ਹੈ' ਪਿਚਕਾਰੀ । ਨਾਨਾ ਖੈਗ 
ਮਹਾਂ ਛਬਿ ਧਾਰੀ । ਇਕ ਸਨਮੁਖ ਹੁਇ ਉਪਰ ਡਾਂਲਹਿੰ । ਬਿਨਾ ਓਟ 
ਇਕ ਮੁਖ ਪਰ ਬਾਲਹਿ ॥ ੨੯॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਬਾਹਰ । 
ਚਾਚਰਿ' ਖੇਲਤਿ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਜ਼ਾਹਰ । ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਨਿ ਹੇਤੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ। 

ਬੋਲੋ ਬਾਕਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਰੂਰੇ॥੩੦॥“ਅਧਿਕ ਉਤੋਗ ਦਮਦਮਾਂ ਜਹਗਰਚਹੁ 
ਫਰਸ਼ ਕੋ ਅਦਭੁਤ ਤਹਾਂ । ਅਪਰ ਸਕਲ ਹੀ ਕੀਜਹਿ ਤਯਾਰੀ । ਰੈਗ 
ਨਿਜ ਬਿਧਿ ਗੀ ਸਬ ਸਨ ਬਲਾਕ) 

ਤਹਿ ਹੀ ਧਰੀਐ ਲਜਾਇ ਉਤਾਲ । ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਕੇ ਗਮਨਹਿਂ ਡੇਰੇ 
ਸਧ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿ ਇਸ ਬੇਰੇ ॥ ੩੨। ਕਰਹਿ ਮੇਵਰਾ ਇਹ ਜਲ 

ਕਾਰ । ਕੀਜਹਿ ਸਕਲ ਸਮਾਜ ਤਯਾਰ? । ਸੁੰਨ ਕਰਿ ਦਾਸ ਹੁਕਮ ਗੁਰ 

ਕੋਰੇ । ਗਏ ਦਮਦਮੇ ਊਚ ਬਡੇਰੇ॥ ੩੩॥ ਜੋ ਜੋ ਆਇਸੁ ਤਤਛਿਨ 
ਕਰੀ । ਖੇਲਹਿੰ ਫਾਗ ਸੌਜ ਸਭਿ ਧਰੀ।ਸਭਿ ਮੈਗਤਿ ਕੌ ਸੁਧਿ ਤਬਿ ਹੋਈ। 

ਭਏ ਅਨੰਦ ਆਇ ਸਭਿ ਕੋਈ ॥੩੪॥ ਅਪਨੀ ਅਪਨੀ ਲੀਨਿ ਅਕੋਰੀ । 

` ਰੋਲੀ । “ਰੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਉਭਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਬੂੜੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਲ ਤੇ ਅਲਤਾਂ ਕਹਿਦੇ ਹਨ ' 

_ਗੁਲਕਲ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿੰਘਾਜੇ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਅਲਤਾ ਵਧੇਰੇ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਖ 
ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਣਦ` ਹੈ । [ਅਲਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਅਲਕ੍ਰ ਹੈ । ਸੈਸ:, ਅਲਕ੍ਰ=ਲਾਖ । “ਅਗ” 
ਪਢ “ਅਬਾਦੀ ਦਰ ਰੂਪ ਹ। ਅ4ਰਕ=ਜਸ ਤੋਂ ਬਧੰਕ ਲਾਲ ਹੋਰ ਨਾਂ ਹੋਵੈ,ਸੋ 

ਆਪ:- ਲਾਬ]। 



ਲੀ 

__ ਗਰ ਪ੍ਰਪ ਸੁਰਜ।___ (੪੯੨੪) _ ___ਰਿਤੁੜ।ਸੰ੩._ 
ਪਨ ਸਮਾਜ ਥੇਲਨ ਕੋ ਹੋਰੀ । ਸੇਤ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸਕਲ ਗੁਰ ਪਹਿਰੀ । ਅਦ- 

_ਭੜ ਦਤਿ ਸਭਿ ਤਨ ਪਰ ਠਹਿਰੀ ॥੩੫॥ ਮੁਕਤਾ ਹੀਰੇ ਲਗੇ ਜਵਾਹਰ । 

ਅਲੈਕਾਰ ਪਹਿਰੇ ਦਤਿ ਜ਼ਾਹਰ। ਨਿਕਸੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਚਲਿ ਆਏ । ਭਾਟ 

ਨਕੀਬ ਬੋਲਿ ਅਗਵਾਏ ॥ ੩੬ ॥ ਸਿਰ ਪਰ ਚਵਰ ਢੁਰਤਿ ਬਡ ਸ਼ੋਭਾ । 

ਪਿਖਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪੂ੍ਭਾ" ਕੌਨ ਨਹਿੰ ਲੌਭਾ।ਮੰਦ ਮੰਦ ਤਹਿੱਕੋਂ ਚਲਿ ਆਏ।ਜਹਾਂ 
ਰ ਦਮਦਮਾਉਚ ਸੁਹਾਏ॥੩੭॥ਉਪਰ ਚਵੇ ਸੁਪਾਨ” ਘਨੋਰੀ।ਪਾਛੇ ਗਮਨਤਿ 

_ਸਿਖ ਤਿਸ ਬੇਗੀਸ਼ੂਰਨ ਸਿੰਘਸਨ ਡਾਸਹੋ ਰੂਗੇਊਪਰ ਬੈਠਿਗਏ ਗੁਰਪੂਰੇ 
੩੮॥ਚਮਰਦਾਰ ਪਾਛੇ ਹੁਇ ਖਰਕੋਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਢੋਰਨਿ ਕੋ ਕਰਜੋ। ਸਿਖ 

__ਮਸੈਦ ਸਮੀਪੀ ਆਏ। ਚਹੁੰ ਦਿੰਸ਼ਿ ਬੈਠੇ ਬੀਚ.ਸੁਹਾਏ॥੩੯।ਸੈਗਤਿ ਬ੍ਰਿੰਦ 
_ ਆਵਨੇ ਠਜਗੀ।ਦੇਤਿ ਦਰਸ ਪੂਰਕੁ ਲਖਿ ਅਨੁਰਾਗੀੀਅਰਪਨ ਲਗੇ ਅਨੰੰਕ 

ਅਕੋਗਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਬੈਦਹਿਂ ਕੰਰਜੋਰ॥੪੦॥ਪੁਨ ਪ੍ਰਭੁ ਪਰ ਗੁਲਾਲ ਛਿਰ- 

_ ਕਾਏ।ਅਲਤਾ ਗਨ ਸੁਰੈਧ ਮਹਿ ਪਾਏਆਪਸ ਮਹਿ ਸਿਖ ਖੇਲਨਿ ਲਾਰੇ॥ 

ਪੈਗ ਅਨੇਕਨ ਮਹਿ ਪਟ ਪਾਗੇ" ॥੪੧॥ਕਹੌਂ ਕਹਾਂ ਲਗਿ ਕੌਤਕ ਘਨੇ । 

ਰਿਦੈ ਅਨੰਦ ਬਿਲੈਦੈ ਸਨੰ। ਕਰੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਉਰ ਕੀ।ਜੋ ਜੋ ਚਹਤਿ 
_ਹੁੜੇ, ਢਿਗ ਗੁਰ ਕੀ ॥ ੪੨॥ ਦਰਸ਼ਨ ਬਦਨ ਚੋਦ ਕੋ ਕਰੈਂ । ਬਿੰਦ 
ਚਕੌਰ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨਹਿਂ ਧਰੈਂ । ਮੋਹਤਿ ਮਨ ਕੌ ਸੁਰੰਦਰਤਾਈ । ਕੋ ਅਸ ਮੰਦ 

_ ਜੁ ਨਹਿੰ ਬਿਰਮਾਈ॥ ੪੩॥ ਬਡ ਉਤਸਵ ਕਰਿ ਖੈਲਨ ਵਾਗ । ਦੇਖਿ 
ਬਧੇ ਸਿੱਖਨਿ ਅਨਰਾਰਗਆਛੀ ਰੀਤਿ ਦਰਸ ਕੋ ਦੀਨਿ(ਪੁਨ ਉਠਿਬੇ ਚਿਤ 

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨਿ ॥੪੪॥ ਮੰਦਿਰ ਅਪਨੇ ਜਾਇ ਸੁਹਾਏ। ਸਿਤ ਘਨ ਮਹਿ 

__ ਜਿਮ ਸਸਿ ਪ੍ਰਵਿਸਾਏ“। ਸੈਗਤਿ ਗਈ ਸਕਲ ਨਿਜ ਡੇਰੇ । ਗੁਨ ਗਨ 
_ਬਰਨਨਿ ਕਰਤਿ ਬਡੋਰੇ ਵੀ 
ਰਤਨ 

ਇਤ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੰਪਾਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਰਤਿ ਅਨੈਕ ਬਿਲਾਸ । ਚਾਹਤਿ 

___ਧਰਮ ਸਥਾਪਨੇ ਦੁਸ਼ਟਨਿ ਕਰਨ ਬਿਨਾਸ਼ ॥੧॥ ਰੌਪਈ॥ ਜਬਹਿ ਬਸੋਏੱ 
` ਵਿਨ ਆਵੈ। ਚਹੁੰ ਵਿਸ਼ਿ ਤੇ ਸੰਗਤਿ ਉਮਬਾਵੈ । ਜਿਮ ਗੀਖਮ ਬੀਤੇ 

ਜਿਸ਼ ਕਾਲ। ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਉਮਡਹਿਂ ਘਟਾ ਬਿਸਾਲ॥੨ਪ੍ਰੋਮ ਧਰ ਆਨੰਦ- 
ਰ “ਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ । “ਪੌੜੀਆਂ । $ਬਸਤ੍ਰ ਰੰਗੇ ਗਏ । 5ਮੋਹਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ । 'ਚਿਟੇ ਬੱਦਲ 

ਵਿਚ ਚੰਦ ਵਾਂਬੂ ਜਾ ਪ੍ਵੇਸ਼ੇ। <ਵੈਸਾਖੀ । 



_ ਗਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੯੨੫ ) ਰਿਤੁ ਤੇ । ਅੰਸੂ ੩, 

ਪਰਿ ਆਵਤਿ । ਸ਼ਬਦ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵਤਿ । ਜਨੁ ਚਾਖਤਿ ਹੈ' 
`ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰਾ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹਿ ਅਨੰਦ ਉਦਾਰਾ॥੩॥ ਪੈਨੀ ਘੇਪ ਸੁ ਝੰਗ 
'ਸਿਆਲਾ । ਆਵਤਿ ਲੰਮੇ ਦੇਸ਼ ਬਿਸਾਲਾ।ਪੁਰਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇਂਸ਼ ਮਨਕੈਰਾ'। 
ਨਰ ਪਸ਼ੋਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਘਨੋਰਾ ॥੪॥ ਕਾਂਬਲ; ਖੁਰਾਸਾਨ; ਕੌਧਾਰਾ । ਬਲਖ, 
ਬੁਖਾਰਾ ਆਇ ਹਜ਼ਾਰਾ । ਕਹਿ ਲਰਿ। ਗਿਨੀਅੰਹ ਪਸ਼ਚਮ ਬਾਸੀ। ਆਇ 
ਸੈਗਤਾਂ ਹੋਤਿ ਹੁਲਾਸੀ॥੫ ॥ ਸਫਲ ਜਨਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਜਾਨਹਿਂ। ਬਹੁ 
ਮੋਲੀ ਭੇਂਟਾ ਗਨ ਆਨਹਿੰ।ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਕੋ ਲੇ ਕਰਿ ਸਾਬਪਰਮ ਪੁਨੀਤ 
ਹੋਇ ਪਿਖਿ ਨਾਂਥ ॥੬ ॥ ਚਲੀ ਸੈਬੂਹ ਮੈਗਤਾਂ ਆਵੈਂ । ਹਿੰਦੁ ਤੁਰਕ ਉਰ 
ਕਿਸ ਨਹਿੰ ਭਾਵੈਂ । ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਫੈਜਾ ਹੁਇ ਲਾਲ”। ਤਿਸਹਿ ਸੁਹਾਇੰ 

ਨ ਕੋਸ ਬਿਸਾਲ ॥ ੭ ॥ ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਕਰਿ ਜੋ ਕਾਨੋ ਹੋਇ। ਤਿਸ ਨ 
ਸੁਖਾਵੈ ਸੁਠਿ ਦ੍ਗ ਜੋਇ” । ਜਹਿੰ ਨਕਟੇ ਹੋਵਹਿ ਸਮਦਾਇ।ਸੈਂਦਰ ਨਾਕ 
ਨ ਤਹਾਂ ਸੂਹਾਇ ॥੮॥ ਤਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਮੈਗਤਿ । ਦਿਨਪ੍ਰਤਿ 
ਨਿਕਸਤਿ ਨਈਂ ਸੁ ਰੈਗਤ । ਗਾਵਤਿ, ਭਜਨ ਕਰਤਿ ਗੁਰ ਆਵੈਂ।ਤੁਰਕ 
ਮੁਲਖ ਪਤਿ” ਕੋ ਨਹਿੰ ਭਾਵੈਂ ॥੯॥ ਦੇਖਤਿ ਹਿੰਦੂ ਨਕਲ ਬਨਾਵਤਿ“। 
ਕਰਿ ਕਰਿ ਆਪਸ ਮਹਿ ਹਰਖਾਵੜਿ=। ਜਿਸ ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਤੋ ਤੁਰਕ 
ਬਿਸਾਦ।੫ਿਖਿ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਬਾਦਤਿ ਬਾਦ'॥੧੦॥ਇਮ ਪਿਖਿ ਸ਼ੈਗਤਿਜਾਨੀ 
ਮਨ ਮੈਂ।-ਦ੍ਰੈ ਰਿ੫; ਦੇਖਿ ਹਰਖ ਨਹਿ ਇਨ ਮੈਂਜਰੇ ਜਾਹਿੰ ਪਿਖਿ ਜਰੋਂ ਰ 
ਨ'”ਏਹੀ।ਜਨ੍ਂ ਐਸ਼੍ਰਜੁ ਇਨਹੁੰ ਕੋ ਲੋਹੀ'"-॥੧੧॥ਗੁਰ ਢਿਗ ਸਗਰੀ 
ਮੈਗਤਿ ਆਈ । ਦਰਸਤਿ ਦਿਗਿ ਭਰਿ ਅਭਿਮਤਿ'ਪਾਈ।ਪੁਨ ਕਰ ਜੋਰਿ 
ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪਾਸ ॥ ੧੨॥ 'ਹਿੰਦੁ ਤੁਰਕ 
੧ਜ਼ਿਲਾ ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਵਿਚ ਭੁੱਖਰ ਤੋਂ ਵੀਹ ਮੀਲ ਪੁਰ ਮਨਕੇਰਾ ਇਕ ਨੱਗਰ ਕੋਟ ਵਿਚ 

ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਕੀਆਂ ਮੈਂਗਤਾਂ ਹਨ । ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨੱਗਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ 
ਵਿਚ ਸੀ। (ਟੋਟਣ ਜਿਸ ਦਾ) ਲਾਲ ਹੋਵੇ ਰੀਜ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ । “ਜਿਸ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰ_ਸੁਹਣੈ 
(ਸਲਾਮਤ) ਹੋਣ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀ' ਸੁਖਾਉਂਦਾ । ₹ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ । ਨਕਲ ਬਣਾਂਵਦੇ ਹਨ 

ਰ ਦਹ ਨਰ ਤਕ ਬਸ ਹਨ । “ਵਿਖਾਂਧ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਵਿਅਰਥ 
ਬਗੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ੯ਨੈਉਂ (ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਂਧ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਖੋਲ ਕਰਦਿਆਂ) ਦੇਖਕੇ 

_ਖ਼ੈਗਤ ਨੇ ਮਣ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆਂ ਕਿ (ਸਾਂਡੇ) ਦੁਇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹਨ, ( ਸਾਨੂੰ ) ਤੱਕਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ - 

ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਹੇਂਦੀ । "ਏਹ (ਸੈਗਤ ਨੂੰ) ਦੇਖਕੇ ਸੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਨਹੀਂ । "ਮਾਨੋ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਸ਼ੂਰਜ(ਸਿਖ)ਖੋਹ ਰਹੇਹਨ। “ਮਨ ਦੀ ਚਾਹੀ ਗਲ । ਅਭਿਲਾਖਾ। 'ਂਪਾ:-ਜਰ । 

"੧ ੮? ਛਲ 



____ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੯੨੬ ) __ ਰਿਤੁ ੩। ਅੱਸੂ ੩. 

ਆਵਤਿ ਕੋ ਹੇਰੈਂ। ਬਿਨ ਕਾਰਨ ਤੋ ਖਿਝਹਿਂ ਘਨੋਰੈਕਿਸ ਕੇ ਸੈਗ ਨ ਬੈਰ 

ਹਮਾਰੇ । ਆਵਤਿ ਜਾਤਿ ਤੂਸ਼ਨੀ ਧਾਰੇਂ ॥੧੩॥ ਟਰਹਿ ਹੇਰਿ ਹਮਕਰੈਂਨ 
ਕੈਸੇ । ਸੋ ਦੁਖ ਪਾਇਂ ਸ਼ੱਤ ਹਰੈ ਜੈਸੇ। ਆਵਨ ਜਾਨਿ ਖੇ ਕਰਿ ਹੋਵਤਿ' । 
ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਬਿਪਰਜੈ ਹੋਵੇਂਤਿ ॥ ੧੪ ॥ ਬਿਨ ਕਾਰਨ ਦ੍ਰੋਹੀ ਮਦ ਮੱਤੋ । 
ਹਸਹਿ ਮੈਗ ਤਿਨ ਆਪ ਕੁਪੱਤੇ । ਪ੍ਰਭੁ ਕੌ ਸਿਮਰਨ ਕਰਜੋ ਨ ਭਾਵੈ । 

ਅਪਨੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਵਾਵੈਂ? ॥੧੫॥ ਸੁਨਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਬਚਨ ਬਖਾਨ । 

੪੩ਮ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਖ ਸੁਨਹੁ ਸਿਆਨੇ । ਮਰ] ਮਹੁੰ ਚਲਤਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਤੇ ਹੀਨ! 

ਮਹਾਂਬਲੀ ਭੀ ਦੀਖਤਿ ਦੀਨ ॥੧੬॥ ਗਮਨ ਬਿਦੇਸ਼ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਨਹ ਰਾਖਹੁ। 

ਜਿਹਬਾ ਬਿਠ ਜਬਾਬ ਕਿਮ ਭਾਖਹੁ । "ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਮੇਤ ਸ਼ੱਤ ਜੋ ਹੇਰਹਿ । 

ਸ਼ਕਤਿ ਬਿਨਾ ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਬਡੇਂਰਹਿ' ॥੧੭॥ਜੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੁਇ,ਕਰਹੁ ਲਰਾ- 

'ਈ । ਲੋਹੁ ਬਿਜੈ,ਗੁਰ ਹੋਇ ਸਹਾਈ । ਅਬਿ ਕੇ ਮੋਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਆਵਹੁ । 

ਅਪਨੇ ਅਗਨਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਲਗਾਵਹੁ।੧੮॥ਸਭਿ ਜੁਗ ਮਹਿੰਮਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਮਹਾਨ। 
ਕਲਿ ਮੈਂ ਅਤਿਸ਼ੈ ਖੜੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ । ਪਿਖਹਿੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਬਕ ਰਿਪੁ ਜਾਵ/ਹੀ 
ਮਿੱਤ ਸ਼ੱਤ ਸਭਿ ਮਿਲਿ ਹਰਖਾਵਹਿੰ ॥ ੧੯੬॥ ਨਿਤਪ੍ਰੱਤਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਕਰਹੁ 

ਅੱਭਜਾਸਦੋਨਹੁੰ ਲੋਕ ਦੇਤਿ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਸਮੁਖ ਮਰੇ ਤੋ ਸੁਰਗ ਸਿਧਾਵੈ । 

_ਸੁਖ ਕੋ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਹਾਵੈਂ' ॥੨੦॥ ਜੀਵਤ ਜੀਤਹਿ ਸ਼ੱਤ ਬਡੇਰੇ। 

ਮਹਿ ਮਹਿੰ” ਸੁਖ ਕੇ ਭੋਗ ਘਨੇਰੇ । ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਮਹਾਤਮ ਮਹਾਂ ਮਹਾਨ ।ਯਾਂਤੇ 

_ ਸ਼ਸਤ ਗਹਿਨ ਕੋ ਠਾਣੋ? ॥ ੨੧॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ । 

ਭਈ ਮੈਂਗਤਾਂ ਬਿਦਾ ਅਸ਼ੇਸ਼ । ਅਪਨੇ ਸਦਨ ਗਏ ਸੁਖ ਪਾਇ। ਪੁਨ ਸੈਚੇ 
ਹੱਥਜਾਰ ਕਰਾਇ॥੨੨॥ਕਿਤਿਕ ਮਾਸ ਕੇ ਬਿਤੇ ਪਿਛਾਰੀ । ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕੀ ਕੀਯਸਿ ਤਕਾਰੀਨਿਜ ਨਿਜ ਅੰਗਨਿ ਸ਼ਸਤ੍ ਲਗਾਈਖੜਗ ਗਾਤਰੇ; 
`ਸਿਪਰ ਉਠਾਏ ॥ ੨੩ ॥ ਕਿਨਹੂੰ ਤਰਕਸ਼ ਗਹੀ ਕਮਾਨ । ਪੇਸ਼ਕਬਜ਼ ; 

_ਜਮਦਾੜ੍ਂ ਮਹਾਨ । ਸਮ ਸੈਨਾਂ ਕੇ ਸੈਗਤਿ ਹੋਈ । ਗਮਨੀ ਮਗ ਦੇਖਤਿ 

ਰਿਹਣ ਦੇ ਦੇ ਦੇ ਦਦ== ਦ ਦਦ”ਂ =-=- ਦੇ 

੧ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਮੇਤ ਤੁਸਾਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਸ਼ੱਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ` ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਪਰ ਵੱਡਾ 

ਵਾਰ ਕਰ ਸਕੇ । (ਅ)''ਸ਼ਕਤਿ ਹੀਨ(ਹੋ ਜਾਏਗਾ) ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।$ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 
ਲਾ ਸੁਖਾਂ. ਵਿਚ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੁਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ । “ਪਿਥਵੀ ਵਿਚ । “ਕਟਾਰ [ਫਾ:,ਪੇਸ਼ਕਬਜ਼ ਰ੍ 

ਜਮਧਰ । ਤ੍ਰਿੱਖੀ ਤੇ ਮੁੜਵੀਂ ਨੋਕ ਵਾਲੀ ਕਫਾਰ । 



_ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੯੨੭) _ਰਿਤੁ ੩। ਔੰਹੂ ੩, 

ਸੰਭਿ ਕੋਈ ॥੨੪॥ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਅਲਪ ਜੋ ਹੇਰੈਂ । ਤਾਸਤਿ ਹੋਇ ਸਕਹਿਂ 

ਰ ਨਹਿੰ ਨੌਰੈ। ਜਿਸ ਥਲ ਬਿੰਦ ਹਿੰਦੁ ਕੈ ਤੁਰਕਾ।ਤਹਿੰ ਰਣ ਕਰਹਿ ਧਾਰਿ 

ਬਲ ਗੁਰ ਕਾ॥੨੫॥ ਕੇਤਿਕ ਸਿੱਖਯ ਮਰੇ ਲਰਿ ਤਹਾਂ । ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਹਤੋ
ਂ _ 

ਨਰ ਜਹਾਂਕੇਤਿਕ ਘਾਇਲ ਗ੍ਰਾਮਨ ਛੋਰੇ। ਬਚੇ ਸੁ ਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਓਰੇ ॥ 

੨੬॥ ਪਹੁੱਥੇ ਪੁਰਿ ਅਨੰਦ ਗੁਰ ਦਰਸੇ । ਧਰੇ ਹਰਖ ਪਗ ਪੰਕਜ ਪਰਸੇ । 

ਜਿਮ ਮਾਰਗ ਮਹਿ ਮਚੀ ਲਰਾਈ। ਸਗਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਟ ਸੁਨਾਈ ॥ 

੨੭॥ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਹਰਖਾਏ । ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਉਤਸਾਹ ਬਧਾਏ:- 

੪ਇਮ ਹੀ ਸ਼ੱਤਨ ਸੋਂ ਬਨਿ ਆਵੈਡਰਹਿੰਹਬਹੁਰ ਨਹਿ ਨਰ ਕਰਾਵੈਂ॥੨੮॥ 

ਅਪਨੇ ਦਾਉ ਘਉ ਮੈਭਾਰਹ । ਕਰਹਿ ਬਧੀਕੀ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪ੍ਰਹਾਰਹੁ । ਸਨ 

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਿੱਖਜਾ ਸਾਰੇ । ਸਭਿਨਿ ਸਿੱਖਕ ਗਨ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸੈਭਾਰੇ ॥ ੨੯॥ 

. ਆਵਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਿ ਆਸਾਂ । ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕੋ ਧਾਰਹਿੰ ਤ੍ਰਾਸਅਪਰ 

ਤੀਨ ਵਿਸ਼ ਕੋ ਨਰਆਏ।ਸੈਨਾਂ ਕੇ ਸਮ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਜਾਏ।੩੦॥ ਕੇ ਇਕਤ੍ਰ 

ਸਿਖ ਪਸ਼ਚਮ ਵਾਸੀ। ਖੜਗ ਸਿਪਰ ਰਾਖਹਿ ਨਿਜ ਪਾਸੀ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦ 

ਹੁਇ ਆਵਤਿ ਮਗ ਮੈਂ । ਸਿੱਖਕ ਸੂਰਮੇ ਬਿਦਤੇ ਜੰਗ ਮੈਂ ॥੩੧॥ ਕਰਤਿ 

ਭਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰੋਮ ਵਧਾਵੈਂ। ਚਾਂਪੈਂ ਪਗ, ਜੋ ਮਗ ਥਕ ਜਾਵੈ। ਭਾਉ ਪਰਸਪਰ 

ਭਾ ਅਧਿਕਾਈ । ਨਿਜ ਕਰ ਸਿਖ” ਸਿਖ ਕੇ ਮੁਖ ਪਾਈ ॥ ੩੨॥ ਆਪਸ 

ਮਹਿੰ ਮਰਦਤਿ ਹੈਂ ਅੰਗ।ਮੱਜਨ ਕਰਿਵਾਵਹਿ ਹਿਤਸੈਗ਼/ਸਿਖ ਕੇ ਲੈਸਿਖ 

ਬਸਤ੍ਰ ਪਖਾਰੈ । ਹਸ ਕਰਿ ਮਿਲਹਿੰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਰ ਧਾਰੈਂ ॥੩੩॥ ਭੋਜਨ ਇਕ 
ਸਥਾਨ ਸਭਿ ਕਰਿਹੀਂ । ਕਰਿ ਅਰਦਾਸ ਧਯਾਨ ਕੋ ਧਰਿਹੀਂ । ਉਠੈ ਪ੍ਰਤਿ 

ਬਡ ਕਰੈਂ' ਸ਼ਨਾਨ । ਬਸਤ ਸ਼ਸਤ੍ ਤੇ ਹੁਇ ਸਵਧਾਨ ॥੩੪॥ਇਮ ਸੁਚੇਤ 

ਹੁਇ ਮਗ ਮਹੁੰ ਚਲੈਂ । ਜਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਰਿ ਕਾਉ ਸ ਮਿਲੈਂ।ਚਲਤਿ ਪੰਜਾਬ 

` ਦੋਸ਼ ਮੋਂ ਆਏ ।'ਦੇਖਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਿਖ; ਤੁਰਕ ਰਿਸਾਏ ॥ ੩੫ ॥ ਹਿੰਦੂ ਮਿਲਿ 

ਮਿਲਿ ਹਾਸੀ ਠਾਨਹਿਂ। ਬਹੁ ਪੁਕਾਰ ਕੀ ਨਕਲ ਬਖਾਨਹਿੰ । ਖਿਝਹਿੰ 

ਤੁਰਕ ਸਿੱਖਨ ਗਨ ਜੋਈ। ਹੋਨਹਾਰ ਹੋਵਤਿ ਹੈ ਸੋਈ ॥ ੩੬॥ ਕਿਸ 

ਮਾਨਸ ਕੇ ਬਸਿ ਮਹਿ ਨਾਂਗਿਹੋਇ ਅਵੱਸਯ ਜੁ ਭਾਂਵੀ ਆਹਿ। ਕਿਤ ਕਿਤ _ 

ਲੋਕ ਚੋਕ' ਮਗ ਭਈ । ਸੁਲਗਤਿ ਅਗਨ ਅਧਿਕ ਹੁਇ ਗਈ” ॥੩੭॥ 

੧ਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਿੱਖ। “ਭਾਵ ਥਕਾਨ ਵੇਲੇ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਬੋਲੀ ਠੌਲੀ । 

€ਧੂਖਦੀ ਔੱਗ ਵਧ ਗਈ। ___ ਰ 



__ ਸ੍ਰੀ ਗੁੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੯੨੮) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਤ ੩, 

ਚਲੋ ਸ਼ਸਤੁ ਕੀਨਸਿ ਘ ਘਮਸਾਨਾ । ਕਾਟੇ ਗਨ ਸ਼ੱਤ ਬਲਵਾਨਾ । ਗੁਰ 
ਸਹਾਇਤਾ ਐਸੀ ਕਰੀ।ਜਿਸਤੇ ਚਮੂੰ ਬੋਰੀਯਨਿ ਦਰੀ” ॥੩੮ ॥ ਸਿਰ ਥਰ 
ਕਰ ਕੈ ਧਰਨਿ ਗਿਰਾਏ' । ਦੇਖਿ ਤੋਜ ਪੁਨ ਚਲੇ ਪਲਾਏ। ਬਹੁਰ ਤ੍ਰਾਸ 
ਧਰਿ ਨੌਰ ਨ ਕਰੈਂ/ਮਰੇ ਹੇਰਿ ਬਹੁ ਹਿਰਦੈ ਡਰੈਂ॥੩੯॥ਦੁਇ ਤ੍ਰੈ ਵਾਰ ਜੁੱਧ 
ਕਰਿ ਕਰੋਧਾ। ਬਢਤਿ ਬਢਤਿ ਬਹੁ ਬਢਜੋ ਬਿਰੋਧਾ।੫ਿਖਿ ਸਮੂਹ ਕੌ ਸੈਗਤਿ 
ਅਰੀ” । ਨਹਿੰ ਰੋਕਹਿੰ ਧਰਿ ਕਰਿ ਉਰ ਅਰੀ' ॥੪੦॥ ਕੀਰਤਨ ਕਰਤਿ 
ਅਨੰਦਤਿ ਉਰਮੈਂ। ਸੈਗਤਿ ਪਹੁੰਚੀਆਨੰ ਦਪਰਿਸੈਂ।ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਪੂਜਨ 
ਕਰਯੋ । ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪਨ ਸਭਿ ਕਰਯੋ ॥ 8੧॥ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਬਿਗਸਾਏ । “ਤੁਮ ਨਿਹਾਲ ਭੇ? ਬਾਕ ਅਲਾਏ । ਬੂਬਯੋ “ਮਗ ਬ੍ਰਿਤੰਤੁ 
ਕਿਮ ਭਯੋਊ? । ਜਿਮ ਬੀਤਕੋ ਸਿੱਖਨ ਕਹਿ ਦਯੋ॥ ੪੨॥ ਡੀ ਸਪਰਧਾ 
ਬਵੀ ਗੁਸਾਈ ! ਤੁਮ ਬਿਨ ਹਮਰੋ ਕੋ ਨ ਸਹਾਈ।ਆਵਨਿ ਜਾਨਿ ਕਠਨ ' 
ਬਡ ਕਯੋ । ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਬੈਰ ਬਧਿ ਗਯੋ ॥ ੪੩॥ ਕੋ” ਸਿਖ ਮਰੇ ਲਰਾਈ 
ਲਰਿ ਕੈਰਾਂਵਰਿ ਚਰਨ ਧਕਾਨ ਉਰ ਧਰਿਕੈ । ਕੇਤਿਕ ਘਾਇਲ ਗ੍ਰਾਮਨਿ 
ਛੋਰੇ। ਹੋਇ ਅਬ੍ਹਿਣ' ਆਵਹਿ ਤੁਮ ਓਰੇ ॥੪੪॥ ਕਿਸਹੁੰ ਨ ਜਾਨਹਿੰ, ਹਮ 
ਪਰਦੇਸੀ।ਹਿੰਦੁ ਤੁਰਕ ਰਿਪੁ ਵਧੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਤੁਮ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਹੋਹੁ ਸੁਆਮੀ । 
ਜਾਨਤਿ ਸਭਿ ਕੀ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪੫॥ ਰੱਛਾ ਕਰਹੁ ਆਪ ਦੇ ਹਾਥ। 
ਤੁਮ ਅਲੌੰਬ ਇਕ ਸਿੱਖਯਨਿ ਸਾਥ । ਬਨਹੁ ਸਹਾਇਕ ਤੌ ਇਹ ਰਹੇਂ । 
ਅਪਰ ਉਪਾਵ ਨ ਕੋਉ ਲਹੇ॥੪੬॥ਸਿੱਖਕਨ ਕੋ ਦਖ ਸਨਿ ਕਰਿ ਨਾਥ। 
ਚਿਤ ਮਹਿ ਚਿਤਵਹਿੰ ਚਿੰਤਾ ਸਾਥ । ਦੈ ਘਟਕਾ ਲਗਿ ਧਾਰੀ ਮੌਨ। ਭਰੀ 
ਸਭਾ ਨਹਹੈ ਬੋਲਯੋ ਕੌਨ ॥੪੭॥ ਪੁਨ ਪ੍ਰਯੋਕ ਪਰ ਪੌਵੇ ਦਜਾਲ। ਸਿੱਖੜਨਿ 
ਰੱਛਕਾ ਚਿਤਹਿ ਬਿਸਾਲ।-ਅਜ਼ਮਤਿ ਕੋ ਬਲ ਕਰਨੇ ਨਾਂਹੀ । ਇਸ 
ਬਿਨ ਸਿੱਧ ਕਾਜ ਨਹਿ ਆਹੀ੪੮॥ਕੋ ਬਿਧ ਕਰਹਿੰ?-ਬਿਚਾਰਤਿ ਏਵ। 
ਪੰਥ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਰਿ ਚਹਿਂ ਗੁਰਦੇਵ ।-ਕਰਾਮਾਤ ਬਲ ਬਨਹਿਂ ਨ ਕਰਿਬੋ-1 
ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰਹਾਰਨਿ ਇੱਛਾ ਧਰਿਬੋਂ ॥ ੪੯॥ ਜਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੈਦ ਰਣ ਕਰਜੋ । 
ਰਬ ਬੱਧੀ ਕਲ ਰਤੀ ਤੇ ਕੇ | ਭਾਵ ਹਤਿਆ ਕਿਰਤ ਇ< 
ਬੀ ਸੈਗਤ ਅੜ ਖੜੋਂਦੀ ਹੈ । ੧(ਵੋਰੀ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗ ਹੁਣ) ਚਿਤ ਵਿਚ' ਅੜੀ ਧਾਰਕੈ ਰੋਕਦੇ 
ਰਈ ਛ। ਰਹੋ ਗਾ ਚ ਕਬ ਕਰਾਮਾਤ ਗਿ: _ਕਾਜ 
ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। (੪੯੨੯) ਰਿਤੁ ੩ । ਸੱਸ ੪. 

ਅਜ਼ਮਤਿ ਬਿਨ ਸ਼ਸਤਨਿ ਸੇਗ ਲਰਯੋ/ਜਿਮ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਰੇ ਬਹੁ ਬਾਰੀ। 
ਬਲ ਧਰਿ ਕੀਨੋ ਸ਼ੱਤ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ॥ ੫੦ ॥ ਸੋ ਮਿਰਜਾਦਾ ਰਖਿਬੇ ਚਾਹਤਿ । 
ਹਤੌ' ਤੁਰਕ ਰਣ ਹੇਤੇ ਉਮਾਹਤਿ । ਬਹੁਤ ਬਿਚਾਰਤਿ ਪੁਨ ਚਿਤ ਆਈ।- 
ਸ਼ਸਤੁਨਧਾਰੀ ਚੈਡਿ ਮਨਾਈ ॥੫੧॥ ਸਭਟ ਸ਼ਿਰੋਮਨਿ ਸ਼ਕਤਿ ਮਹਾਨੀ । 
ਮਹਾਂ _ਜੋਗਮਾਯਾ' ਜਗ ਰਾਨੀ । ਬਠੈ ਅਰਾਧਨ ਤਿਸ ਕੋ ਅਬੈ । ਰਟ 
ਕੇ ਕਾਜ ਕਰਹਿ ਸਿਧ ਸਬੈ ॥ ੫੨ ॥ ਦੁਰਗਾ ਜਿਨ ਕੋ ਭਈ ਸਹਾਇ । 
ਰਣ ਤੋਂ ਬਿਜੈ ਲਈ ਤਿਨ ਪਾਇ । ਹਮਰੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਇਹ ਦੋਊਂ। ਪੁਰਖ 
ਅਕਾਲ ਚੈਡਿਕਾ ਜੋਉ॥੫੩॥ਇਨ ਕੀ ਹਮਹੁ ਉਪਾਸਨ ਭਾਵੈ । ਅਪਰਨਿ 
ਤੋਂ ਕਸਾ ਕਰ ਮਹਿੰਪਾਵੈਂ । ਕਰਾਮਾਤ ਜੋ ਜਗ ਬਿਦਤਾਵੇਂ । ਇਕ ਦਿਨ 
ਗ਼ਨ ਤਰਕਨਿ ਬਿਨਸਾਵੋਂ॥੫੪॥ਹਿੰਦੂ ਜਬਰ ਜ਼ੋਰ ਕਰਿ ਲੋਉ” । ਸਕਲ 
ਰਾਜ ਸਿੱਖਯਨ ਕੌ ਦੇਉ' । ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਦਤਹਿ ਬ੍ਰਤ” ਹਇ ਨਾਸ਼'ਯਾਂਤੇ 
ਨਾਂਹਿਨ ਬਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੁ ॥ ੫੫ ॥ ਜਗ ਕਾਰਨ ਤਾਰਨ ਜਗ ਮਾਤਾ ।ਸੈਤ _ 

੍ ਸਹਾਇ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ । ਖੜਗ ਜੁੱਧ ਜਗ ਮਹਿ ਬਿਦਤਾਵੋਂ । ਸਨੇ ਸਨੋ 
ਕਰਿ ਸਭਿਨਿ ਖਪਾਵੋਂ ॥ ੫੬ ॥ ਛਿਤ ਛੱਤੀ ਧਰਮ ਹੁਇ ਪਰਕਾਸ਼ । ਸਭਿ 
ਦ੍ਰਬੁੱਧਿ ਮਲੋਛਬਿਨਾਸ਼-।ਇਮ ਬਿਚਾਰਿ ਕਰਵਟ ਲੇ 6 &।ਸਿੱਖਯਨ ਸੋਂ 
ਮਾ ਉਰ ਤੁਠੇ॥੫੭॥“ਤੁਮਰੇ ਹਿਤ ਜਗ ਮਾਂਤ ਮਨਾਵੇਂ।ਪੂਜ ਮਹਾਂ ਕਲਿ 
ਮਹਿ ਬਿਦਤਾਵੋਂ । ਰਣ ਕਰਤੇ ਨਿਤ ਬਨਹਿਂ ਸਹਾਈ, ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਸਗਰੇ 
ਦੇਹਿ ਖਪਾਈ? ॥੫੮॥ ਇੱਤਜਾਦਿਕ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਦੀਨਾ । ਸਿੱਖਨ ਕੋ 
ਮਨ ਆਨੰਦ ਭੀਨਾ। ਆਪ ਪੂਜਿਬੇ ਉੱਦਮ ਕੀਨਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ 
ਪ੍ਰਬੀਨਾ ॥ ੫੯ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੂਰਜ ਤ੍ਰਿਤੀ ਰੁਤੇ “ਸਿੱਖਨ ਲਰਿ _ 
ਸਾਸ ਕੀ ਨ" ਰ । ਮਾ 

੪, [ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਮਿਲਨਾ]। 
ਦੌਹਰ॥ਚਿਤਵਤ ਬਿਦਤਨਿ ਚੈਡਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ/ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ 
ਸੁਖ ਨਿਸ ਬਿਥੈ ਬਡੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ॥੧॥ਪਾਧੜੀ ੬੮॥ਉਠਿਯਤਿ ਤੇਜ 

੧ਸ਼ਸਤ੍ਰਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀ ਹੀ ਮਨਾਈ ਹੈ । “ਏਥੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋ ਮੁਰਾਦ ਹੈ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
_ਲਈ ਦੇਖੋ, ਜਰ ਹਦ ਜੰ ੧੪ ਦੀ ਹਠ ਦਬ ਮਾਣ ਆਂ ਨੰ ਅਧੰਲ 
ਕਰ ਲਵਾਂ । %(ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦਾ) ਨਿਯਮ । `_#ਇਹ ਉਬਾਨਕਾਂ ਮਹਿੰਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
(ਛਢਾ ਬੰਦੀ) ਦੀ ਹੈ; ਵਾਰਤਕ ਮਹਿਮਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੈਗ 
ਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । [ਨਿਹ -ਸੈਂਜ-ਜਾਪਦਾ ਹੈ। __! ਰ 



ਗਰ ਪ੍ਰਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੪੯੩੦) ਰਤੁ ੩ । ਸਰ ੪, 
ਤੇ ਤੋਜ ਰੂਪੰਖੁਲਿਖੈਤਿ ਪਲਕ ਲੋਚਨ ਅਨੂਪ । ਪਵਿਯਤਿ ਸ਼ਬਦ ਚਹੂੰ 

ਓਰ ਜੋਰ । ਧਨਿ ਰਾਗ ਸੁ ਮਧੁਰ ਮ੍ਰਿਦੋਗ ਘੋਰ ॥ ੨ ॥ ਭਰਟੌਤਿ ਤਾਰ 
ਬਾਜੈਤਿ ਬੈਨਧਗਾਵੈਤਿ ਗਜਾਨ ਦਾ ਗੁਰਨਿਬੈਨ?ਧਰਿਯਤਿ ਰਿਦੈ ਜਿਨਕੋ 

ਬਿਚਾਰ । ਨਸ਼ਟੈਤਿ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਬਿਕਾਰ ॥੩॥ ਬੜਿਯੋਤਿ ਡੋਕ ਨਂਬਤ 

ਬਜੈਤਿਪਤ੍ਰਸਿਯਤਿ ਸ਼ੱਤ ਸ਼੍ਰੋਨੇ ਸੁਨੰਤਿ9ਬੋਲਤਿਨਕੀਬ ਸਤਿਗਰਪ੍ਰਤਾਪ 

ਜਹਿਂ ਕਹਾਂ ਹੋਤਿ ਕਰਤਾਰ ਜਾ੫॥੪॥ ਡੋਕੇ ਰਟੈਕ; ਖੜਕੇ ਘੜਿਯਾਲ । 

ਦਰ ਪਢਹਿੰ ਭਾਟ ਕੀਰਤਿ ਬਿਸਾਲ । ਬਜਿਯੈਤਿ ਮੈਖ ਤੁਰਰੀ ਅਨੌਕ । 

ਸੁਨਿ ਉਠਤਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਤਿ ਬਿਬੇਕ” ॥ ੫॥ ਮੰਗਲ ਮਹਾਨ ਮੰਦਰ . 
ਸ ਪੌਗਤਯਾਰੈਤਿ ਨੀਂਦ ਹਿੰਦਵਾਨ ਮੌਰ“ਤਿਸ ਕਾਲ ਅਲੀਕ੍ਰਿਤ' ਆਇ 

ਦਾਸ।ਲੇ ਸ਼ਾਤਕ੍ਰੰਭ ਕੋ ਕੁੰਭਪਾਸ"#॥੬॥ਅਧਿਕੈ ਸੁਰੀਧਿ ਮਹਿਕਾਰ 'ਸੈਗ। 

ਬਹ ਰਗੜ ਬਿਦਾਮਨਿ ਸਹਿਤ ਭੰਗ/ਏਲਾ" ਲਵੈਗ'"ਮਿਰਚਾਂਨਿਕਗਰ । 

ਮੇਲਯੋ ਗੁਲਾਬ ਬਿਚ ਸਰਦ ਬਾਰਿ ॥ 7 ॥ ਜੁਤਿ_ਛੱੜ੍ਰਧਾਰਿ"' ਸਤਿ- 

ਗੁਰ ਛਕਾਇ। । ਪੁਨ ਸੌਚ ਨਾਨ ਕਰਿਤੇ ਬਨਾਇ । ਬਹੁ ਦੂਰ ਦੋਸ਼ ਕੇ 

ਬਸਤ ਆਇ । ਸੂਖਮ ਬਿਸਾਲ ਮੁਲ ਕੌ ਮੰਗਾਇ ॥ ੮ ॥ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਵੀਨ 

ਪਹਿਰੇ ਪ੍ਰਭਾਤਿ। ਪੁਨ ਅਲੀਕਾਰ ਸ਼ੋਭੈਤਿ ਗਾਤਿ । ਦਿਨ ਚਰਜੋ ਸਿੰਘਾਸਨ 

੧੩ਜ ਦਾ ਹੀ ਤੇਜ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਗੇ । “ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ । “ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਨਾਣ 

ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਤੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ) ਬੋਲ ਵਜਦੇ ਹਨ । “ਗੁਰਬਾਣੀ । “ਫੈਕੇ ਪੈਕੇ ਧੈੱਸੇ ਵਜ ਰਹੇ 

ਹਨ ।“ਵੈਰੀ ਕੰਨੀ ਸੁਣਕੇ ਡਰਦੇ ਹਨ । “ੈਕੇ ਵਜਦੇ ਹਨ ਘੜਯਾਲ ਖੜਕਦੇ ਹਨ । 'ਹੁਲ਼ਿ- 

ਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ੯ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ । "ਵਰਦੀ ਆਦਿਕ ਨਾਲ) ਸਜਿਆਂ ਫਬਿਆ । "ਸੋਨੇ 

ਦਾ ਘੜਾ ਨਾਨ ਲੈਕੇ [ਸੈਂਸ:, ਸ਼ਾਤਕੰਭ=ਸੋਨਾ । ਸ਼ਤਕੁੰਭ ਨਾਮ ਪਰਬਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੋ' ਸੋਨਾ 

__ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਤਕ੍ੰਭ ਤੋਂ ਜੇ ਨਿਕਲੇ ਸੋ ਸ਼ਾਤਕੁੰਭ]"“ੱਲਚੀ।'ੇਲੋਂ ਗ"'ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ। 

੧੫ਫੀਮ ਦੇ ਨਾਲ [ਪੋਸਤ ਦੇ ਡੋਡੇ ਤੇ ਛਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ( ਆ) ਨਿਹੈਗ ਸਿੰਘ ਅਫੀਮ ਛਕ ਕੇ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮੋਜ ਲੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਬੀ ਛਤਰਧਾਰ ਨਾਂਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ] । 

<ਪਾ:-'ਸ਼ਾਂਤਿ ਕੁੰਭ” ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਘੜਾ (ਗੁਰੂ ਜੀ) ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤੀ 

ਹੈ। ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪਾਠ 'ਸ਼ਾਂਤਿ ਕੁੰਭ ਬੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ____.“ _ 

“ਸ਼ਾਯਦ ਕਵਿ ਜੀ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਕਿਤ ਭ£ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ । 

_%੫ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਸਿੱਖ ਜਦ ਰਾਜ ਸਾਜ ਵਿਚ ਆਂ ਗਏ ਤਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ, ਉਦਯ 

ਬਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਏਹ ਵਰਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਦੇਖੋ ਰਾਸਿ ੪ ਅੱਸੂ ੪੩ ਅੰਕ ੧੧ ਤੇ ਰੁਤ ੨ ਅੱਸੂ 
੪੪ ਅੰਕ ੨੦ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ! ਰ ਮਾ 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ ( ੪੯੩੧ ) ਚਿਤੁ ੩-। ਅੰਸੂ ੪, 

ਪਰ ਬਿਰੈਤਿ । ਜੁਤਿ ਬਸਤ ਸ਼ਸਤ ਅਤਿਸ਼ੇ ਸੁਤੰਤਿ ॥੯॥ ਤਬਿ ਏਕ ਸਿੱਖ 
ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਆਇ । ਕਰਿ ਜੋਰਿ ਅਰਜ਼ ਐਸੇ ਸਨਾਇ।“ਗਰ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ! 
ਦਿਜ ਜਹਿਂ ਸਰਾਹਿ । ਰਾਵਰਿ ਸਮੀਪ ਕਹਿ ਗਾਬ ਜਾਹਿ॥੧੦॥ਪੁਰਿ ਮਹਾਂ- 
ਦੇਵਕੇ ਬਸਤਿ ਜੋਇ।ਚਲਿ ਅਇ ਬਾਗ ਮਹਿ ਉਤਰ ਸੋਇ । ਕਹਿ ਜਾਂਹਿ 

_ਸ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਨਾਮਾਂ । ਬਿਧਿ ਚੈਡ ਪੁਜਿਬੇ ਗੁਨਨ ਧਾਮ'॥ ੧੧॥ ਜਿਹ 
ਸੈਗ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਰ ਜੁਤਿ ਪ੍ਰਤਾਘਜਗਮਾਤ”ਸ ਜਾਤਾ ਜਾਤਿ ਆਪ । ਮੁਝ ਕੌ 
ਬੁਲਾਇ ਬੂਝੋ ਬ੍੍ਿਤੰਤਮੈਂ ਕਹਯੋ ਆਪਕੋ ਸਭਿ ਮਤੈਤ॥੧੨॥ਸਨਿ ਅਨੰਦ 
ਧਾਰਿ ਪੁਨ ਪੁਨ ਬੁਬੇਇ । ਚਿਤ ਚਹਤਿ ਕਿ-ਗੁਰੂ ਬੁਲਾਇ ਲੋਇ । ਕਰਿ 
ਦਰਸ ਪ੍ਰ ਕੋ ਜਾਉ' ਫੇਰ-। ਇਹ ਆਸ਼ੈ ਪਰਖਜੋ ਤਾਂਹਿ ਹੇਰਿ£ ॥ ੧੩ ॥ 
ਚਲਿ ਆਇ ਆਪ ਤੇ ਲਖਿਯ ਨਾਂਹਿ'। ਚਿਤ ਚਹਤਿ ਅਧਿਕ ਹੁਇ ਮੇਲ 
ਪਾਹਿਂ । ਪੁਭੁ ਤੁਮ ਸਮੁੱਥ ਮਨ ਵੇਰ ਲੀਨਿ । ਬਾਂਛਤਿ ਜੂ ਰਿਦੈ ਆਗਵਨ 
ਕੀਨਿ”? ॥ ੧੪॥ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੋਨ ਬੈਨ ਗੁਰ ਹਰਖ ਧਾਰਿ । ਪੈਨ ਪੈਨ ਖੜਗ 
ਕੋਤੈਂ? ਉਚਾਰਿ । “ਨਿਜ ਸੇਵਕਾਨ ਕੋ ਕਰਤਿ ਕਾਜ । ਘਟ ਘਟ ਬਿਆਪ 
ਰਾਜਾਨਿਰਾਜਨ॥੧੫॥ਤਬਿ ਦਯਾਰਾਮ ਅਰ ਨੰਦ ਚੈਢਠਿਜ ਢਿਗ ਹਕਾਰ 
ਕਰਿ, ਕਹਿ ਮੁਕੌਦ । “ਉਪਬਨਹਿ ਬਿਖੈ ਬਰ ਬਿੱਪ੍ ਆਇ । ਸਨਮਾਨ 
ਕਰਹੁ ਤਿਸ ਨਿਕਟ ਜਾਇ ॥ ੧੬ ॥ ਸਭਿ ਖਾਨ ਪਾਨ ਤ੍ਰਿਣ ਲਗਿ 

ਜਿਤੇਂਕ/ਗੁਰ ਦੇਗ਼ ਭਾਖਿ ਦੀਜੈ ਤਿਤੋਕ । ਬਿਨ ਮਿਲੋ ਅੱਗ ਨਹਿ ਉਚਿਤ 
ਜਾਨ। ਕਿਤ ਕੋ ਪਯਾਨ ਊਸਭਿ ਲੋਹ ਜਾਨ? ॥੧੭॥ ਸੁਨਿ ਦਉ ਸੁਮਤਿ 
ਗਮਨੇ ਸ਼ਿਤਾਬ । ਜਹਿੰ ਆਬ ਸਹਿਤ ਉਪਬਨ ਅਜਾਬ। ਤਹਿ ਪਿਖੜੋ 
ਬਿੱਪ ਬੈਠਜੋ ਸਮਾਨ"” । ਤਰੁ ਤਰੇ ਸਬੈਡਲ"' ਸ਼ੁਭ ਮਹਾਨ ॥ ੧੮ ॥ ਮਣ 

੧ਕਾਂਸ਼ੀ। ੨ਬਿਧੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀ ਨੂ ਪੂਜਣ ਵਿਚ ਗੁਣ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੋ / ਜਵਾਲਾ ਜੀ । “ਤਿਸ ਨੂੰ 
ਵੇਖਕੇ । “ਇਹ ਗਲ ਮਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪੇ ਟੁਰਕੇ ਆਪ ਪਾਸ_ ਆਵੇਂ । (-ਅ ) ਪਤਾ 

ਨਹੀਂ ਲਗਦਾਂ ਕਿ ਸੱਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪੇ ( ਕੀਕੂੰ ) ਆ ਗਿਆ ਹੈ । 5( ਪਰ ) ਚਿਤ ਵਿਚ . ਬਹੁਤ 

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ) ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇਂ । “ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਿਦੇ ਵਿਚ 
ਰ (ਓਹ) ਆ ਗਿਆ ਹੈ । (ਸਾਨੂੰ) ਮਿਲੋਂ ਬਿਨਾ (ਉਸ ਦਾ) ਔੱਰੇ ਜਾਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ । ੯ਅਜੀਬ ! 

੧੦ਸਹਿਜ ਹੀ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਆਸਨ ਤਕੀਏ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆਂ । ( ਅ) ਮਾਨ' 

ਸਹਿਤ । "ਬ੍ਰਿਛ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਥੜੇ ਤੇ । __ #ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਤਾ ਨੰਦ 
`ਉਦੈਨੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਵਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ 

ਕਾਲੀ ਦਾਸ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੯੬੩੨ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਐਸ ੪, 

ਪੰਚ ਮੋਦਕ ਧਰਿ ਅੱਗੂ ਤਾਂਗਿਕਰ ਬੈਦਿ ਬੈਦਨਾ ਬੈਠਿ ਪਾਹਿ। ਦਿਜ ਜੂ! 

ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ਼ ਲੋਹੁ । ਸਭਿ ਰੈਕ ਰਾਵ ਲੋ ਖਾਤਿ ਏਹੁ॥ ੧੯॥ ਪ੍ਰਭੁ ਪਠੜੋ 
ਹਮਹਿ ਤੁਮ ਕਰਨਿ ਮਾਨ । ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਅੱਗ ਕਰਿ ਹੋ ਪਯਾਨ $ । ਕਿਸ 
ਨੱਗੂ ਦੇਸ਼ ਰਾਵਰ ਨਿਕੈਤਉਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਨਿ ਕੌ ਕੌਨ ਹੇਤੁਊ!॥੨੦॥ਸਨਿ 
ਬਿੱਪ੍ਰ ਭਨਕੋਂ “ਸ਼ਿਵ ਨਗਰ" ਬੀਚ । ਘਰ ਤਹਾਂ, ਮੋਖ ਜਹਿੰ ਉਚ ਨੀਚ । 
ਚਿਰਕਾਲ ਬਿਤਯੋ ਚਿਤ ਚਹਤਿ ਭੂਰ/ਜ੍ਰਾਲਾਸਮੁਖੀ ਪਰਸੰਨਜ਼ਰੂਰ॥੨੧॥ 
ਐਚਕ ਸ ਭਈ ਅਥਿਕੋ ਬਿਸਾਲ । ਬਿਨ ਇੱਛ ਤਯਾਰ ਭੇ ਲੋਕ ਜਾਲ । 
ਮਹਿਮਾ ਹਮਹਿਂ ਸੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਨੰਤਿ । ਨਿਤ ਦੇਤਿ ਦਾਨ ਕੀਰਤਿ ਲਹੈਤਿ 
॥੨੨॥ਅਬਿ ਆਨਿ ਭਯੋ ਤਿਨ ਨਗਰ ਡੇਰਮਿਲਿ ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗਮਨੰ' 
ਸੁ ਵੇਰ । ਹਮਰੋ ਬਖਾਨ ਆਸ਼ੀਰ ਬਾਦਪ੍ਭੁ ਮਿਲਉ' ਆਨਿ,ਜਬਿ ਕਰਹਿ 
ਯਾਦ? ॥੨੩॥ ਸੁਨਿ ਦਯਾਗਾਮ ਅਰੁ ਨੰਦਚੈਦ । ਸੰਭਿ ਭਨੀ ਗਾਥ; ਢਿਗ 
ਗੇ ਮੁਕੰਦ । ਗੁਰ ਕਹਜੋ ਵੈਰ “ਸੁਧਿ ਲੇਹੁ ਸਰਬ । ਸਹਿ ਬਿੱਦਯ ਗੁਨੀ ਕੈ 
ਹੋਤਿ ਗਰਬ” ॥ ੨੪॥ ਸੁਨਿਕੈ ਦਿਵਾਨ ਸਭਿ ਕਿਛ ਪੁਚਾਇ । ਬਾਂਛਤਿ 

ਜਿ ਵਸਤੁ ਜੋ ਜੋ ਬਤਾਇ। ਦਿਨ ਗਯੋ ਬੀਤ ਰਹਿ ਜਾਮ ਏਕ । ਕਛ ਕਰਿ 
ਅਰਾਮ ਸਾਗਰ ਬਿਬੇਕ ॥ ੨੫ ॥ ਸੁੱਖਾ ਅਫੀਮੁ ਛਕਿ ਸੌਚ ਠਾਨਿ”ਂ । ਤਿਸ 

ਕਾਲ ਬਹੁਰ ਕਰਿਕੈ ਸ਼ਨਾਨ । ਤਨ ਬਸਤ੍ਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਕੌ ਪਹਿਰ ਲੀਨ । 
ਕਲਗ਼ੀ ਸੁ ਜਿਗਾ ਸਿਰ ਧਰਨਿ ਕੀਨਿ ॥੨੬॥ ਮੰਦਿਰ ਸੁਵਰਨ ਮੁਕਰਨਿ 
ਜਰਾਇ। ਤਿਹ ਹੇਮ ਸਿੰਘਸਨ ਕੋ ਭਸਾਇ । ਸਿਤ ਆਸਤਰਨ ਬੈਧਾਨ 
ਕੀਨਿ । ਰੇਸ਼ਮ ਸੁ ਡੋਰ ਰ੍ਰੀਵਾਨਿ ਪੀਨ ॥੨੭॥ਤਿਸ ਪਰ ਬਿਰਾਜਿ ਕਰੁਨਾਂ 
ਨਿਧਾਨ । ਸਭਿ ਥਿਰੇ ਸਮੀਪੀ ਨਿਕਟ ਆਨਿ । ਗੁਣਵਾਨ ਚਤੁਰ ਕਵਿ 
ਬੁੱਧਿਵੈਤ । ਜੋ ਲਖਹਿ ਭੇਦ ਬਡ ਗਜਾਤਵੈਤ ॥ ੨੮ ॥ ਤਬਿ ਦਯਾਰਾਮ 
ਕੋ ਢਿਗ ਬੁਲਾਇ । “ਦਿਜ ਲਯਾਂਉ ਜਾਉ, ਨਹਿ ਬਿਲਮ ਲਾਇ? । ਸੁਨਿ 
ਹੁਕਮ ਗਯੋ ਅਸਵਾਰ ਹੋਇ । ਤਿਸ ਨਿਕਟ ਜਾਇ ਕਹਿ ਬਾਕ ਸੋਇ” ॥ 

੨੯ ॥ “ਗੁਰ ਕਰਤਿ_ਯਾਦ, ਚਲੀਅਹਿ ਹਜ਼ੂਰ । ਤਤਕਾਲ ਚਵਜੋ ਸੁਨਿ 
ਬਹਿਲ ਰੂਰ। ਆਯੋ ਸੇਮੀਪ ਨਰ ਕਿਤਿਕ ਸਾਥ। ਪਠਿ ਆਸ਼ਿਖ” ਸ਼੍ਰੀ ਚਲ 

“ਕਾਂਸ਼ੀ । “ਭਾਵ ਵਿਦਕਾਂ ਵਾਲਾਂ ਗੁਣੀ ਹੈਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। “ਉਸ ਨੇ । ਅਸ਼ੀਰਬਾਦ ਪੜ੍ਹੀ । 

#ਦੇਖੋ ਰਾਸਿ ੪ ਅਸ ੪੪ ਅੰਕ ੧੧ ਦੀ ਤੇ ਰੁਤ ੨ ਅੰਸੂ ੪੪ ਅੰਕ. ੨੦ ਦੀ 

ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । ਰ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੪੯੩੩ ) ਚਿਤੁ ੩ । ਔਰ ੪. 

ਲੀਨਿ ਹਾਥ॥੩੦॥ਰ ੩੦ ॥ ਗੁਰ ਅੱਗ ਅਰਪਿ ਕਰਿ ਦਰਸ ਕੀਨਿ। ੩੩ ਚੌਕੀ 
ਦਾਸ ਡਸਾਇ ਦੀਨਿ”ਂ । ਬਰ ਬਿੱਪ ਬੈਠਿ ਅਵਿਲੋਕਿ ਰੁਪ” ।-ਮਨ ਮੋਹਨ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿ ਤਨ ਅਨੂਪ ॥੩੧॥ ਜਿਮ ਕਹਜੋ ਪੁਰਾਨਨਿ ਮਹਿੰ ਸੁਭਾਇ । 
ਤਿਮ ਸੁੰਦਰ ਤਨ ਗੁਨ ਜਤਿ ਸੁਹਾਇ । ਆਕਰਖ ਸ ਚਿਤ ਬਰਬਸਹਿੰ 
ਲੋਤਿ”-। ਗੁਰ ਕੋ ਸਮਰਥ ਲਖਿ ਬਲ ਨਿਕੋਤ॥ ੩੨॥ ਤਬਿ ਦਯਾਸਿੰਧ 
ਬੂਝਯੋ ਸੁ ਤੌਨ ।“ਦਿਜ ਜੂ ! ਕਹਹੁ ਤੁਮ ਇਸ਼ਟ ਕੌਨ ? ਕਿਹ ਕੋ ਅਰਾਧ 
ਸੇਵਤਿ ਮਹਾਨ ? ਕਿਸ ਨਿਕਟ ਚਹੰਤਿ ਆਪਨ ਕਲਯਾਨ $ ॥੩੩॥ 
ਦਿਜ ਕਹੈ ਸੁ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਵੇਰ ।“ਹਮ । ਇਸ਼ਟ ਚੈਡਿਕਾ ਸਭਿ ਬਭੇਰ।ਜਿਹ 
ਨਿਕਟ ਜਾਂਚਤੇ ਦੇਵ ਸਰਬ । ਜਿਹ ਖੰਡ ਕੀਨਿ ਸ਼ੱਤਰਨਿ ਗਰਬ ॥੩੪॥ 
ਤਿਸ ਜਗਤ ਮਾਤ ਕੌ ਮੁੱਖਜ ਥਾਨ । ਜ੍ਰਾਲਾਮੁਖੀ ਸੁ ਬਿਦਤਯੋ ਜਹਾਨ । 
ਤਿਸ ਦਰਸ ਪਰਸਿਬੇ ਹਰਸ਼” ਧਾਰਿਘਰ ਦੇਸ਼ ਦੂਰ ਤਜਿਕੈ ਪਧਾਰਿ॥੩੫॥ 
ਸਭਿ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤਿ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ । ਬ੍ਹਮਾਦਿ ਜਾਂਹਿ ਕੀ ਕਕਤਿ ਸੇਵ । 

ਬਧਮਣ ਨੇਕੇ ਿੱਠਾ ਗੁ ਜੀ ਦ ਰੂਪ । “ਮੱਲੋਮੱਲੀ ਚਿਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ̀ 
੩ਅਨੈਦ । #ਦਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੰਤਿਕਾਰ 
ਤਨ ਸਰੀ ਗਨ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀ ਸੀ । ਇਹ ਬੀ 
ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸਮੇ ਦਾ ਤ੍ਰੀਕਾ ਸੀ ਜੋ ਏਥੇ ਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ 
ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਵੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ 
ਬੈਨ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ ਫੇਤ ਦੇ ਕਬਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਵੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਿਤ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਅਵਤਾਰ ਪਤੱਖਜ ਵੇਖਕੇ ਮੰਨ ਰਹੈ ਹਨ, ਅਵਤਾਰ 
ਮੰਨ ਨੇ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

1 ਕਵਿ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਾਸਿ ੧੧ ਅੰਸੂ ੫੦ ਅੰਕ ੧੨, ੧੩, ੧੫; ੧੭ ਵਿਚ ਦੱਸ 
ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੈਂਤਾਂ ਤੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਛਪਦੀ ਫਿਰੀ ਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ( ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨੇ ` 
ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਸਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕੇਸ਼ਵ ਦਸ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ 
ਦਾ ਗਰਬ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ਨਾਲ ਏਹ ਢੁਕਦਾ ਨਹੀਂ । ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦੀ 
ਰੱਖਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿੱਤ ਸਮਬਕੇ ਸੱਦਣ ` ਦੀ ਗੀ ਲੌੜ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ 

੍ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੱਗਜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਦੀ ਕੁਮਕ ਲਈ. ਆੰਪੇ ਆਪੇ ਆਵੇ; ਅਰਾਧਨਾ ਦੀ 
_ਬੋਚਲ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ ? 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਘ ਸੂਰਜ । ( ੪੪੩੪) _____ਰਿਤੁ੩।ਐ੧੫._ 
ਲਿਵ ਲਗੀ ਸਦਾ ਤਿਸ ਨਾਮ ਕੇਰ। ਮੈਂ ਕਰੋਂ ਧੜਾਨ ਪੂਜਾ ਘਨੌਰ'॥੩੬॥ 

ਸੁਨਿ ਗੁਰੂ ਬੂਝਨਾਂ ਕੀਨਿ ਤਾਂਹਿ।“ਜਗ ਮਾਤ ਪੂਜਿਬੇ ਹਮਹਿੰ ਚਾਹਿ। ਜਿਸ 

ਤੋ ਪ੍ਤੱਛ ਹੁ ਦਰਸ ਦੇਹਿ । ਹਮ ਹੇਰਿ ਰੂਪ ਬਰ ਮਾਂਗ ਲੋਹਿੰਆਂ ॥੩੭॥ 
ਤਮ ਪੈ ਬਿਧਾਨ ਇਹ ਸਕਲ ਆਇ। ਕੀਜੈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਬਨਾਇ। 
ਚਹੀਏ ਸਮਿੱਗੀ ਤਬਿ ਜਿਤੋਕ] । ਜੋ ਦੁਲਭ ਹੋਇ ਕਹੀਯਹਿ ਤਿਤੋਕ 

॥੩੮॥ ਜਿਮ ਮੌਤ ਪਾਠ ਅਰੁ ਹਮਨ ਹੋਇ । ਰਹਿ ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਲੱਚਰ; 

ਕਹਹੁ ਸੋਇ। ਗਨ ਦਿਜਨ ਭਨੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਮਾਰ । ਬਿਧਿ ਚੈਂਡਿ ਪੂਜਿਬੇ 

ਮਹਿੰ ਉਦਾਰ ॥ ੩੯॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇਓ ਆਨ ਕਰਿ ਹੈ ਜਿ 

ਬਿਧਾਨ ਪਬੀਨ' । ਕਰਹੁ ਬਿਦਾਂਤ ਸ੍ਰੀ ਚੋਡਿਕਾਂ ਤੇਜ ਤੁਰਕ ਹਿਤ ਹੀਨ`। 

॥੪੦॥ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸਭਿ ਦਿਜ ਗਾਇ। ਕੇਂਤਿਕ 

ਸਮੈਂ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ ਬੋਲਨ ਚਾਹਿ ਉਠਾਇ ॥ ੪੧॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ 

ਸਰਜ ਗ੍ਰਿੰਝੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁਤੇ'ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਦਿਜ ਮਿਲਨਾਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਚਤੁਰਬੋ ਅੰਸੂ।੪।। 

ਦੋਹਗਾ ॥ “ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਂਰਾਜ ਪ੍ਰਭੁ ! ਸੁਨਿਯਹਿ ਹੇਤੁ ਜਿਤੇਕ । 

ਹਮਨ ਕਰਨਿ ਅਰ ਬਲੀ ਮਹਿਂ ਮੈਚਹਿ ਬਨਹਿ ਤਿਤੇਕ! ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ 

ਪ੍ਬਮੈ ਘਨੋ ਦਰਬ ਹੀ ਚਹੀਯਹਿ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਨਿਰਬੰਹੀਯਹਿ
। 

ਲਾਖ ਅਹੂਤੀ ਦੈਬੇ ਹੇਤੁ । _ਮੋਲ ਸਮਿੱਗ੍ਰੀ _ਲੋ_ਧਨ ਦੋਤਿ ॥ ੨॥ 
ਲਾਖਹੁ ਕੀ ਗਿਨਤੀ ਤਬਿ ਹੋਇ। ਸਧਹਿ ਹਜ਼ਾਰਨਿ ਤੇ ਨਹਿੰ ਸੋਇ । 

ਰ ਪੁਨ ਛੱਤ੍ਰੀ ਸ਼ੁਧ“ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਜਾਨੋ।ਨਿਰਿਭੈ ਆਦਿ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮਾਨੌ॥੩ਮ 

ਜਬਿ ਤੇ ਹਮਨ ਕਰਨਿ ਲਗਿ ਪਰੈਂ । ਤਬਿ ਤੇ ਨੌਮ ਬਿਖਮ ਸਭਿ ਧਰੈ । 

ਬ੍ਹਮਚਰਜ ਤੇ ਆਦਿਕ ਜੇਈ। ਮਨ ਦਿ੍ੜ ਰਾਖਿ,ਨ ਭੋਲਨਿ ਦੇਈ:॥੪॥ 

ਸਰਬ ਰਿਖੀਕ ਜੀਤ ਕਰਿ ਰਹੈ । ਸੁਨਹਿ ਨ ਬਹੁ ਕਿਛ ਮੁਖ ਨਹਿ ਕਹੈ । 

`_ ਬਿਧੀ (=ਤ੍ਰੀਕਾ) ਵਿਚ ਪ੍ਬੀਨ । “ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ̀ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਵਾਸੰਤੋ । ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ 

ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਿਤਨ' ਕੁ । "ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪੱਯਾਂ ਨਾਲ ਸੇ (ਉਹ ਕਾਰਜ) ਨਹੀਂ' ਸਿੱਧ ਹੋ
ਵੇਗਾ । 'ਭਾਵ 

ਜੋ ਪਵਿੱਤ੍ ਹੋਵੇ । ੬ਕਠਨ ਨੇਮ (ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ) ਧਾਰਨ ਕਰੈ (ਉਹ ਖੌਤ੍ਰੀ) 
। ਹਾ 

ਐਇਹ ਵਾਕ ਦਸਮ ਸਤਿਗੁਫ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਜੀ ਸਨਮੁਖ ਕਰਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ:-/ਤੁਮਹਿ ਛਾਡ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਧਿਆਉਂ' ।/ ਜੇ ਬਰ 

ਚਹੋਂ ਸੁ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉਂ? ॥ [ਚੌਂ: ਅੰਕ ੪] ਪੁਨ:-“ਨ ਨਾਮ ਆਨਟ ਜਪੋ” ਨ ਧਿਆਨ ਆ
ਨ _ 

ਕੋ ਧਰੋਂ? ॥ [ਬਚਿ: ਨਾ: ੩੬-੩ ੭-੩ ੮] 1ਪਾਠਾਂਤ੍ਰ-'ਤਿਹ ਹਿਤ ਸਮਿੱਗ੍ਰੀ ਚਹਿ 

ਜਿਤੇਕ ।' ਰੰਪਾ:-ਮਨ ਦ੍ਰਿੜ ਰਾਖਨਿ; ਫੋਲ ਨ ਦੇਈ । 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੪੯੩੫) _ _ਰਿਤੁਤੰ।ਅਜੂ੫, 
ਸੈਜਮ ਮਹਿੰ ਤਨ ਮਨ ਕੋ ਰਾਥੋ । ਏਕ ਅਰਾਧਨ ਮੈਂ ਅਭਿਲਾਥੈ॥੫॥ਅਬਿ 
ਕਲਜੁਗ ਕੌ ਕਾਲ ਕਰਾਲਾ । ਨਹਿ ਮਨ ਸੁਧਰਹਿ- ਧਰਹਿ ਬਿਕਾਲਾ" । 
ਪੁਜਾ ਕਰਨਿ ਕਰਾਵਨਹਾਰੇ । ਦੋਨਹੁੰ ਨੋਮ ਨ੍ਿਬਾਹਹਿ ਸਾਰੇ ॥ ੬॥ ਸਤਿ- ਰ 
ਜੁਗ ਤ੍ਰੋਤਾ ਦਰਾਪਰ ਮਾਂਹੀ । ਸੁਗਮ ਚੈਡਿਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਂਹੀ। ਅਥਿ _ 
ਕਲਿਕਾਲ ਪ੍ਰਬਿਰਤਯੋ ਭਾਰੀਭਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਹੁ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ॥੭॥ ਤਜਿ 
ਤਜਿ ਮਿੱਤ ਲੋਕ ਸੁਰ ਸਾਰੇ।ਮੇਰ ਆਦਿ ਗਿਰ ਬਿਖੈ ਪਧਾਰੇ।ਗੋਰਖ ਆਦਿ 

੍ ਸਿੱਧ ਜਗ ਵਿਰਤੇ । ਪਿਖਿ ਅਧਰਮ ਕੋ ਅਬਿ ਨ ਬਿਚਰਤੋ॥੮॥ਯਾਂਤੇ ਬਹੁ 
_ ਦਹਸਾਧਜਾ ਦੇਵੀ” । ਦਰਸ ਪ੍ਰਤੱਛ ਦਿਖਾਇ ਅਤੇਵੀ" । ਧਨ ਕੀ ਸੁਨਹੁ 
ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਵੈ । ਨਹੀ ਰਸਾਇਨ ਕੋ ਜੁ ਬਨਾਵੈ॥੯॥ ਤੁਮ ਢਿਗ ਰਾਜ ਨ 
ਅਵਨੀ ਕੇਰਾਂ । ਜਿਸ ਕਰਿ ਆਵੈ ਦਰਬ ਘਨੋਰ। ਤਰਕ ਤੇਜ ਤ੫ ਰਹਜੋ 
ਬਿਸਾਲਾ।ਕਰਹਿ ਕਰਾਵਹਿ ਪਾਪ ਕੁਚਾਲਾ॥੧੦॥ ਇਸ ਬਿਧਿ ਬਹੁਤ ਬਿਖਮ 
ਹੀ ਜਾਨੋ।ਸ਼ਕਤਿ ਧਰਹੁ ਤਮ ਚਹਹੁ ਜਿ ਠਾਨੋ।ਸੁੰਨਕ/ਰ ਦਯਾਰਾਮਤਬਿ 
ਬੋਲਾ । ਪ੍ਰਭੁ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਚਿਤ ਰਖਹੁ ਅਡੋਲਾ ॥ ੧੧॥ ਧਨ ਕੀ ਕਮੀ ਨ ਰ 
ਇਨ ਕੋ ਕੋਈ । ਜਿਨ ਕੋ ਕਰ ਪਾਰਸ ਹੀ ਹੋਈ”। ਛੱਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮਹਾਨ 
ਮਹਾਨੋਂ । ਪੁਥਮ ਜੁਗਨਿ ਨਹਿ ਇਨਹਿਂ ਸਮਾਨੇ ॥੧੨॥ ਸੂਰਜਬੈਸ ਬਿਖੈ 
ਜਨਮਏ।ਜਿਸ ਮਹਿੰ ਮਹਾਂ ਧਨਰ ਧਰ ਬਿਏਗਾਮਖੈਦ ਆਦਿਕ ਬਲਵ੩। 
ਰ&; ਦਿਲੀਪ, ਨ੍ਿਪ 'ਸਗਰ£ ਭਨੰਤੇ ॥ ੧੩ ॥ ਇੰਦੈਜਿਤ ਇਨ ਕੌ ਨ 

__ ਸਮਾਨਾਗਿਨੀਐ ਕੌਨ ਮਹਾਨ ਮਹਾਨਾਂ।ਚਤੁਰਪੁੱਤ੍ ਹਿਤ ਚਾਰਹੁੰਬਾਰੀ'। 
ਬ੍ਹਮਚਰਜ ਬੀਤੀ ਬਯ ਸਾਰੀ ॥ ੧੪॥ ਜਿਸ ਕੋ ਬਚਨ ਕਗਾੰਹੇ ਇਕ 
ਬਾਰੇ । ਤਿਸ ਕੋ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਹਿ ਸੁਖਾਰੇ । ਨਿਜ ਮਨ ਬਸ ਕਰਿਬੇ ਕ੍ਯਾ 
ਕਹੀਯਹਿ । ਜਨਕ ਸਮਾਨ ਬ੍ਰਿਤੀ ਜਿਨ ਲਹੀਯਹਿ ॥ ੧੫ ॥ ਸਤਿਗੁਰ 
ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਰਖਹੁ ਭਰੋਸਾ । ਜਿਨ ਮਹਿ ਲਖਹੁ ਆਦਿ ਸੈਤੋਸ਼ਾ। ਆਪ ਕਰੋ 
ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਡੋਰਾ । ਕਹਜੋ ਨ ਮਾਨਹੁੰ ਲਿਹੁ ਦ੍ਰਗ ਹੇਰਾਂ ੧੬॥ ਇਮ 
“ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਦਾ ਹੈ । “ਕਠਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਧੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦੇਵੀ । 5 ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ 
ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । [ਸੈਸ:, ਭੇਵ=ਭੇਦ, ਮਰਮ । ( ਅ ਹਿੰਦੀ ਭੇਵਨਾਂ ਤੋਂ 

ਭੇਵ । ਅਤੇਵੀ=ਨਾ ਡਿੱਜਣ ̀  ਵਾਲੀ ]। "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਪਾਰਸ ਹੈ । “ਥਨੂਖ ਧਾਰੀ । 
੬ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ । “ਵਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵਡਾ । “ਚਾਰ ਬਾਰ (ਗਿ੍ਹਸਬ ਕੇਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ) । 
੯ਤੋਖ ਆਦਿ ਗੁਣ । 

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ' ਉੱਚੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । `( ੩੯੩੬) _ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੫. 

ਸਤਿਗਰ ਕੇ ਰਖ ਕੋ ਜਾਨਿਦਯਾਰਾਮ ਨੇ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਕਹਯੋ 
੪ਸਿਵਰ ਕੋ ਘਾਲਹ । ਤਰਕਨਿ ਛੈ ਕੌ ਕਾਜ ਬਿਸਾਲਹੁ ॥ ੧੭ ॥ ਜੋ ਤਮ 

ਕਾਂਖਹ ਭਾਖਹ ਜੈਸੇ। ਤੂਰਨ ਸਭਿ ਤਯਾਰੀ ਹੁਇ ਤੈਸੇ । ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਾਤਿ ਧਨ 

੩ਮਹਿੰ ਦਿਖਾਵਹਿੰ । ਸਕਲ ਸੌਜ ਤਤਕਾਲ ਅਨਾਵਹਿੰ । ੧੮॥ ਅਪਰ 

ਕਹਾਂ ਕਹਿਯੈ ਤੁਮ ਤਾਂਈ । ਰਹਹੁ ਪਰ/ਖਯੇ ਲਖੇ ਸ ਜਾਈ” । ਕੇਸ਼ਵ- 

ਦਾਸ ਸੁਨਤਿ ਪਨ ਕਹਯੋ । “ਅਤਿ ਦਹ-ਸਾਧ ਕਰਮ ਸਭਿ ਲਹਕੋ ॥੧੯॥ 

ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਤੈ ਸਭਿ ਬਨਿ ਆਵੈ । ਕਰਹੁ ਅਕਰਨ ਜਥਾ ਮਨ ਭਾਵੈ । 

ਆਛੀ ਬਾਤ,ਕਰੋਂ ਮੈਂ ਡੇਰ।ਕਾਜ ਸਿੱਧ ਇਹੁ ਪੂੰਨ ਬਡੇਰਾ॥੨੦॥ ਬਿਦਤਿ 
ਹੋਇ। ਤੁਮ ਕੋ ਜਗਮਾਤਾ । ਜਗ ਤੁਰਕਾਨ ਤੇਜ ਪੁਨ ਹਾਤਾਂ । 

ਧਰਮ ਕੌ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰਾਂ ਨਾਂਹਿਤ ਜਾਤਿ ਨਸ਼ਟ ਰ੍ਰੈ ਸਾਰਾਂ”॥੨੧॥ ਇਮ 
ਕਹਿ ਬਿੱਪ ਬਾਗ ਮਹਿ ਆਯੋ। ਡੇਰਾ ਕਰਿ ਮੁਕਾਮ ਹਰਖਾਯੋ।ਉਤ ਸਤਿ- 

ਗੁਰ ਚਾਹਤਿ ਕ੍ਰਿਤ ਕੀਨਾ । ਸਿੱਧ ਮਨੋਰਥ ਹਰੈ ਹਿਤ ਭੀਨਾ ॥ ੨੨॥ ਪਰੀ 

ਨਿਸਾ ਕਰਿ ਖਾਨ ਰੁ ਪਾਨਾ।ਸੁਪਤਿ ਜਥਾਸੁਖ ਕ੍ਿਪਾਨਿਧਾਨਾ।ਬਡੀ ਪ੍ਰਾਤਿ 
ਉਠਿ ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨੰ । ਪਹਿਰੇ ਬਸਤੁ ਸ਼ਸਤ੍ ਦੁਤਿਵਾਨੋ ॥੨੩॥ਦਿਨਪਤਿ” 

ਉਦੇ ਭਯੋ ਹਰਖਾਏ । ਸਿੱਖ ਮਸੈਦ ਦਾਸ ਭੇਟ ਆਏ । ਕਰਿ ਪਗ ਬੈਦਨ 
ਪਾਸ ਬਿਰੇ ਹੈਂ । ਸ਼ੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਹੈਂ:-॥ ੨੪ ॥ “ਕਾਰਦਾਰ 

ਗੁਰ ਘਰ ਕੇ ਜੇਤੇਂ । ਇਕ ਥਲ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਅਬਿ ਤੁਮ ਤੇਂਤੇ । ਪਰਸੋਂ 

_ਜੇਤਿਕ ਚਢੀਂ ਅਕੋਰ । ਸਭਿ ਕੋ ਕਰੋ ਏਕ ਥਲ ਜੋਰ॥੨੫॥ਆਨ ਸੁਨਾ- 
ਰ ਵਹੁ ਧਨ ਹਰੈ ਕੇਤਾ । ਅਬਿ ਕੋ ਮੇਲੋਂ ਆਯਹੁ ਜੇਤਾ। ਸਨ ਕਰਿ ਹੁਕਮ 

ਮਿਲੋਂ ਤਬਿ ਸਾਰੇ । ਸਭਿ ਅਕੌਰ ਕੋ ਕੀਨਿ ਸ਼ੁਮਾਰੇ॥੨੬॥ ਧਨ ਨੌ ਲਾਖ 

ਕਰੀ ਮਿਲਿ ਗਿਨਤੀਪਪੁਭੁ ਢਿਗ ਭਨੀਜੋਰਿ ਕਰ ਬਿਨਤੀ.ਸ਼੍ਰੀਮੁਖ਼ ਹੁਕਮ 
ਕਰਜੋ ਸੁਨਿ ਲੀਜੈ । “ਸਕਲ ਕੋਸ਼ ਮਹਿ ਜਮਾ ਕਰੀਜੈ ॥ ੨੭ ॥ ਮੈਗਤਿ 
ਅਰੁ ਮਸੈਦ ਜਿਸੁ ਦੇਸ਼ਨਹਿੰ ਆਏ ਸੋ ਲਖਹੁ ਅਸ਼ੇਸ਼ੁਲਿਖਹੁ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 

_ ਤਿਨ ਤਾਂਈਂ। ਗੁਰ ਧਨ ਸਗਰੇ ਦੇਹ ਪੁਚਾਈ ॥ ੨੮ ॥ ਜੇਤਿਕ (ਸਿਖ 

ਸੈਗਤਿ ਅਥਿ ਆਏ। ਕਰਹੁ ਬਿਸਰਜਨ£ ਦੇ ਸਿਰੁਪਾਏ। ਸਭਟਨਿ ਕੌ 

ਪਰਹੋ ਪਰਖੇ (ਆ) ਜਾਣ ਲਓਗੇ ! “ਏਹ ਵੋਲਾਂ ਹੈ ।( ਅ) ਵਾੜਾ ਭਾਵ 'ਫਾੜਾਂ ਭਾਵ ਰੱਖਨਕ ਹੈ ਗੁਰ 

[ਆ ਅੜੀ ੬4੫. ਆਆ ਉੱਅ=ਮ ਮੱ ਰ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ। ____( ੪੯੩੭) ਰਿਤੁ ੩। ਅਸੂ ੫. 

ਦੀਜੈ ਦਰਮਾਹਾਂ । ਰਖਸਦ ਕਰਹ ਜਾਹਿ ਘਰ ਮਾਹਾਂਂ॥੨੯॥ਕੋਤਿਕ ਸਮੇ 

_ਬਸਹਿੰ ਪੁਨ ਆਵੇਂ । ਨਿਜ ਕੁਟੈਬ ਮਹਿ ਬੈਸ ਬਿਤਾਵੈਂ?। ਸਚਿਵ, ਮਸੈਦ; 
ਖਵਾਸ!, ਦਿਵਾਨ । ਸਨਿ ਗੁਰੁ ਕਾਜ ਭਏ ਸਵਧਾਨ ॥ ੩੦ ॥ਜਥਾਂ 
ਜੋਗ ਮਿਲਿ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੀਨਾ । ਦੇਨਿ ਲੋਨਿ ਜਿਸ ਬਿਧਿ ਕੋ ਚੀਨਾ।ਰੁਖ- 
ਸਦ ਕਰੇ ਦਏ ਸਿਰੁਪਾਉ । ਲੇ ਕਰਿ ਗਮਨੇ ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਊ ॥ ੩੧॥ 

_ਜੋਤਿਕ ਜ਼ਹੀਅਹਿ ਕਾਰਜ ਹੇਤੁ । ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਰਖੇ ਨਿਕੌਤ'। ਸਭਿ 
ਬਿਧਿ ਸਚਿਤ ਹੋਇ ਗੋਸਾਈਂ' । ਪਠਜੋ ਸਿੱਖ ਦਿਜ ਲੀਨਿ ਬੁਲਾਈ ॥੩੨॥ 

ਪਸ਼ਿਖਬਾਦ ਆਨਿ ਕਰਿ ਦੀਯਸ । “ਅਵਨਿ ਸਿੰਧ ਬਿਚ ਜੇਤਿਕ 
ਲੀਯਸ”। ਤਿਸ ਮਹਿ ਤਪਹ ਤੇਜ ਅਤਿ ਤੈ ਕੈ" । ਜਿਮ ਬਿ੍ਖ ਰਾਸ਼ਿ ਬਿਖੈ 
ਰਵਿ ਐਕੈਂ£ ॥੩੩॥ ਬੈਠਯੋ ਨਿਕਟ ਬਿੱਪੂ ਬਰ ਗੁਰ ਕੇ । ਉਫ਼ਰੇ” ਤਬਹਿ 
ਮਨੌਰਬ ਉਰ ਕੇ । “ਦਿਜ ! ਸੋਜ ਲਿਖਾਵਹੁ ਸਾਰੀ । ਹਮਨ ਕਰਨ ਕੀ 
ਆਹੁਤਵਾਰੀ” ॥੩੪॥ ਜਿਤਿਕ ਤਾਂਹਿ ਤੇ ਦੂਣੀ। ਕਿਸੂ ਵਸਤੁ 

`ਤੇ ਹੋਇ ਨ ਉਣੀ । ਸਰਫੇ ਸਾਬ ਕਹਹੁ ਕਿਛੁ ਨਾਂਹੀ । ਕੋਸ਼ ਅਤੁਟ 
ਦੀਨਸਿ ਗੁਰ ਪਾਹੀ॥੩੫॥ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਬਿਚਾਰੀ ਤਬੈ । ਜਿਤਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ 

ਸਬੈ । ਤਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘ੍ਰਿੱਤ ਜਵ ਤਿਲੈ । ਤੇਦੁਲ; ਮੇਵਾ, ਖੰਡ ਸੁ 
॥੩੬॥ ਪਿਸਤਾ, ਗਰੀ, ਬਿਦਾਮ; ਸੁਪਾਰੀ । ਖਾਰਕ"? ਖੋਪਾ"',ਦਾਖ 

ਸੁਧਾਰੀ । ਧੂਪ ਧੁਖਾਵਨਿ ਕੇ ਕੇ ਹਿਤ ਘਨੀ।ਅਨਿਕ ਸੁਰੈਧੈਂ ਚੈਦਨ ਸਨੀ । 
੩੭॥ ਸੀਸੇ ਭਰੇ ਗੁਲਾਬ ਸ ਕੇਰੇ । ਅਪਰ ਰੈਧ ਘਨਸਾਰ'” ਘਨੌਰੇ। ਸਭਿ- 
ਹਿਨਿ ਕੋ ਪ੍ਰਮਾਨ ਲਿਖਿ ਕਰਿ ਕੇ।ਦਯੋ ਬਿੱਪ੍ ਬਰ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ॥੩੮॥ 

ਅਪਰ ਬਾਰਤਾ ਕਹੀ ਕਹਾਈ । ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਦਤਹਿ ਜਗ ਮਾਈ । 

ਖਾਤਰ ਜਮਾਂ“ਬਿੱਪ੍ਰ ਕੀ ਹੋਈ।-ਗੁਰ ਸਮਰਬ ਕਰਿ ਸਕਹੈ' ਸੋਈ-॥੩੯॥ 
_ ਸਰਬ ਰੀਤਿ ਮਨ ਅਪਨ ਜਮਾਯਹੁ" । ਜਿਮ ਨਿਸ਼ਚੈ ਚਾਹੜਿ ਤਿਮ 

੧ਨਛੁਰ । “ਘਰ ਵਿੱਚ । “ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ । “ਸਮੁੰਦਰ ਨੈ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿ 

__ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ । “ਤਿਸ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ ਤਪੇ । 
ਜਿਵੇ ਕਿ ਵਰਿਖ ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਰਜ (ਸਤਿ ਤੇਜ ਧਾਰੀ ਹਦ । ਰੱਖ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 

ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ] । ਮੈੰਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) ਆਖੇ । ਦਅਹੂਤੀਆਂ `ਵਾਂਲੀ (ਸਮੱਗ) । 
1 "6ਗੁਹਾਰੇ । “ਗਰੀ | ਬਰ [ਸੈਸ:; ਘਨਰਸ, ਘਨਸਾਰ] । “ਤਸੱਲੀ । 

“ਡਾਲ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈ। __ ਰਾਜਸੀ ਠਾਠ ਰਚਕੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੋਂ 
ਅਲੀ.ਕਭਸੈਨੀ.ਵ ਗਰ ਸਬਦ ਰਹੀ ਕਰ ਸੂਲ 



ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੩੯੩੮) ਰ `ਰਿਤੁ ੩ । ਔਸੂ ੬. 
ਇਹ, ..ਨ._.,=੬ ੪ ਨ 
ਪਾਯਹ । ਉਰ ਧਰਿ ਹਰਖ ਕਹਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਨੀਅਹਿਅਤਿ ਉੱਤਮ ਬਿਧਿ

 

ਚਿਤ ਮਹਿ ਗੁਨੀਅਹਿ ॥੪੦॥ ਬੇਦ ਉਕਤਿ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੋਕਤਿ ਸਾਰ'। ਮੈਂ ਸਭਿ 

ਖੋਜਿ ਧਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿ ।ਤੈਤ ਸ਼ਾਸਤੁ ਮੈਂ ਬਿਧਾਂ ਹਜ਼ਾਰੇ । ਲਾਖਹੁ ਪਵੇ 

ਸ਼ਲੋਕ ਬਿਚਾਰੇ ॥ ੪੨॥ ਅੰਗਨੀ ਆਦਿ ਦੇਵਤਾ ਜੋਈ । ਪਵਿ ਕਰਿ 

ਬਿਦਤਾਵਨਿ ਕਰਿ ਸੇਈ। ਅਬਿ ਕਰਤਾ ਦੁਰਲਭ ਜਗ ਹੋਯੋ'। ਯਾਂਤੇ ਮਤ 

ਫਰਤਿ ਨਹਿ ਕੋਯੋ ॥ ੪੨ ॥ ਅਬਿ ਜਗਮਾਤਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜੇ ਕਰੈ! ਤੁਮ ਸਰੀਰ 

`ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਰੈ”। ਸਿੱਧ ਹੋਇ ਸੈਕਲਪ ਤੁਮਾਰਾ । ਇਹ ਗਾਨ) ਕੌ ਲੱਛਣਾ 

ਸਾਰਾ? ॥ ੪੩॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋ “ਮਿਸਰ ਜੂ  ਐਸੇਹੁਇ ਹੈ ਸਚ ਅਬਿ 

_ਭਾਖਤਿ ਜੈਸੇ । ਸਮਾ ਸਮਾਜ ਮਿਲਯੋ ਸਭਿ ਆਈ । ਕਯੋਂ ਨ ਕਾਜ ਪੂਰਨ 

ਹਇ ਜਾਈ”੪੪॥ ਹੁਕਮ ਪਾਇ ਦਿਜਬਰ ਨਿਜ ਡੇਰੇ । ਗਮਨਜਯੋਂ ਚਿਤ- 

ਵਤਿ ਚਿਤ ਬਹੁਤੋਰੇ । ਮਹਾਰਾਜ ਨਰ ਮੁੱਖਕ ਬੁਲਾਏ । ਲਯਾਵਨ ਹੇਤੁ ਸੌਜ 

ਸਮੁਦਾਏ ॥੪੫॥ ਧਨ ਕੀ ਹੁੰਡੀ ਨਗਰਨਿ ਮਹੀਆਂ । ਤਤਛਿਨ ਦ ਕਰਿ 

ਪਠਿ ਜਹਿਂ ਕਹੀਆ।ਤੂਰਨ ਪਠੇ ਸਕਟ ਭਰਿ ਲਜਾਯੋ/ਮੇਵਾਘ੍ਿਤਆਦਿਕ 

ਸਮੁਦਾਯੋ ॥ ੪੬ ॥ ਚਤੁਰ ਬਨਜ ਮਹਿੰ" ਗਮਨੇ ਸੋਈ । ਕਰੇ ਖਰੀਦਨ 

ਜਹਿ ਜਹਿੰ ਹੋਈ। ਮੈਚੈ ਸਕਲ ਵਸਤੁ ਕੌ ਆਏ । ਨਗਰ ਸਮੂਹਨ ਮਹਿ 

ਵਿਰ ਲਯਾਏ ॥ ੪੭ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਹ੍ਰੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁੱਤੇ“ਸੰਜ ਅਨਾਵਨਾਂ 
ਪ੍ਰਤੈੰਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਪੰਚਮੇ ਅੰਸੂ॥ ੫॥___ ੬. [ਨੈਣੇ ਦਾ ਟਿੱਲਾ|। ਰ 

ਦੌਹਰ॥ ਕੈਂਸਰ; ਏਲਾ ਜੁਗਮ ਬਿਧਿ% ਖਾਰਕ, ਦਾਖਨਿ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਖੋਪਾ;ਗਰੀ੭ _ 
ਬਿਦਾਮ ਕੀ ਆਨੋ ਸਕਟ ਬਿਲੰਦ ॥ ੧॥ ਰੌਪਈ । ਜਹਿ ਕਹਿ ਤੋਂ ਘ੍ਰਿਤ _ 
ਸੈਂਕਰ ਮਨੇਂਤਿਲ, ਜਵ, ਤੈਦੁਲ ਲੇ ਕਰਿ ਘਨੇ । ਸੈਚੈ ਭਯੋ ਅਨੰਦਪਰਿ 

ਆਇ। ਚਹੈਂ ਸੁ ਵਸਤੂ" ਸਕਲ ਅਨਾਇ ॥ ੨॥ ਸਰਬ ਸਮਿੱਗ੍ਹੀ ਹੋਯੰਸ 

ਤਯਾਰੀ।ਲਿਯੋ ਬਿੱਪੁ ਕੋ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰੀ। ਆਸ਼ਿਖ ਦੇ ਕਰਿ ਬੈਠਯੋ ਪਾਸੀ। 

ਸ਼ੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਗਿਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ॥ ੩॥ “ਦਿਜਬਰ ! ਸੁਨੋ ਜੁ ਆਇਸ 

ਦਈ । ਸਕਲ ਵਸਤੁ ਇਕਠੀ ਹੁਇ ਗਈ।ਹਮਨਿ ਕਰਨਿ' ਪਠਿ ਮੰਤ੍ਰਨਿ 

੧ਵੇਦ ਉਕਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਉਕਤੀ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ । “ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਵਣੇ ਵਾਲਾ ਜੈਂਸੇ ਅਪ ਹੈ 
ਵੈਸਾ ਜਗ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । “ਭਾਵ ਦੈਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ । ਏਗਯਾਨ। ਦਾ ਇਹ ਲੱਛਣ ਸਾਰ 

(ਜੇ #ਕਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) । “ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਿਆਣੇ । #ਲਾਚੀਆਂ 
ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ (ਛੋਟੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ)“ਸੈੱਕੜੇ ਮਨ। "ਸਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਸਤੂ। ਹਵਨ ਕਰਨਾ । ਰ 



ਸਰੀ ਗੁਚ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੯੩੯) _ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੬. 
ਮੈਗ। ਤਿਥ ਸ਼ੁਭ ਪਿਖਿ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਅਤੈਗ'”।੪॥ ਕੋਸ਼ਵ ਕਹਜੋ “ਬਿਧਾਨ 
-ਕਰੈਹੋਂ“। ਲਾਖ ਦਰਬ ਕੀ ਦਛਠਾਂ ਲੀਹ” । ਜੇਤਿਕ ਬਿਧਿ ਬੇਦੋਕਤਿ 
ਅਹੈ। ਤੈਤ੍ਕਤਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਹਿੰ ਕਹੈ ॥ ੫ ॥ ਜਥਾ ਕਰਮ ਸਗਰੀ ਕਰਿ. 

__ਵਾਵੋਂ । ਮਹਾਂ ਅਖੈਭ ਸਰਬ ਪੁਰਵਾਵੇਂ । ਬਿਦਤਿ ਹੋਨਿ ਕੈਥੋਂ ਹੁਇ ਨਾਹੀ । 
ਇਹ ਸਭਿ ਸ਼ਕਤਿ ਆਪ ਕੇ ਪਾਹੀ॥੬/ਇਸ ਮਹਿ ਭਲਾ ਬ੍ਰਾ ਜੇ ਕਰਮ। 
ਸਰਬ ਤੁਮਾਰੇ ਕਰ, ਬਿਨ ਭਰਮ । ਮੈਂ ਤੋਂ ਹਮਨ ਕਰਾਵਨ ਪਰ ਹੋਂ । 
ਬਿਧੀ ਬਤਾਵਨਿ ਕ੍ਰਮ ਤੋ ਕਰਿਹੋਂ ॥੭॥ ਇਕ ਮਨ ਹੋਇ ਮੰਤ੍ਰ ਕੋ ਪਠਨੋ । 
ਬਿਨ #਼ਕਲਪ ਧਯਾਨ ਕੋ ਠਟਨੋਂ । ਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਧ ਰਗੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ । 
'ਭਮ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਯਾਦਿ ਅਸ਼ੇਸ਼ਾ । ੮ ॥ ਅਸ਼ਟ ਪੁਕਾਰ ਕਾਮ ਕੌ ਤਯਾ- 
ਗਨ । ਬਹਮਚਰਜ ਹੁਇ ਇਕ ਲਿਵਲਾਗਨ'। ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਧੀਰਜ 
ਕੈਹੈਂ” । ਸੇਵਾ ਲੱਛ ਦੱਛਣ ਹਮ ਦੈਹੈ' ॥। ੯॥ ਅਪਰ ਕਰਮ ਜੇਤਿਕ ਤੁਮ 
ਭਨੇ । ਹਮ ਸੈਚੈ ਕਿਯ, ਖ਼ਨ ਗੁਨ ਘਨੇ'] । ਇਤ ਦਿਸ਼ਿ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨ 
ਕਰੀਜੈ । ਸਰਬ ਕਾਜ ਪਰ ਉਰ ਪਰਖੀਜੈ£ ॥੧੦ ॥ ਨਿਜ ਕ੍ਰਿਤ ਪਰ ਤੁਮ 
ਬਨਹੁ ਸੁਚੇਤ । ਕਰਹੁ ਸਕਲ ਬਿਦਤਨ ਕੋ ਹੇਤ।ਨੀਕੋ ਦਿਨ ਅਬਿ ਲੋਹੁ 
ਬਿਚਾਰ । ਪ੍ਥਮ ਅਹੈਭ” ਲਗਹਿ ਜਬਿ ਕਾਰ ॥ ੧੧॥ ਹਮਨ ਵਸਤੁ ਕੀ 

ਰ ਕਮੀ ਨ ਕਾਈ। ਆਨਤਿ ਰਹੈਂ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਈਂਮਲਖਿ ਉਦਾਰੜਾਂ ਪ੍ਥੁ 
_ਕੀ ਘਨੀ । ਕੇਸ਼ਵ ਅਨਦ ਰਿਦੈ ਭਰਿ ਭਨੀ:-॥੧੨॥ ਓਪੈਨਿ ਗੁਰੂ 
ਕਾਲ ਮਾਰਾ । ਦੇਵਿ ਅਰਾਧਨ ਉੱਦਮ ਧਾਰਾ। ਤੁਰਕ ਤੇਜ , ਹਿੰਦ 
_ਉਬਾਰਨਿ।ਕਰਹੁ ਕ੍ਿਤੀ ਉਪਕਾਰ ਕਿ ਕਾਰਨ$॥੧੩॥ ਨਿਸ ਦਿਨ ਰਹਿਬੋ 

_ਬਨੈ ਸੁਚੇਤ । ਮਮ ਕਹਿਲੋਂ ਸਭਿ ਤੁਮਰੇ ਹੇਤ।ਅਲਪ੫ ਅਹਾਰ ਘਿਤ ਤਿਲੁ 
ਕੇਰਾਂ । ਅਲਸਾਵਹ ਨਹਿਂ; ਜਾਗ ਘਨੌਰਾ”। ੧੪ ॥ ਇਮ ਕਹਿ ਪੱਤਾ 

_ ੧ਇਕ ਰਸ । “(ਸਭ ਕੁਛ) ਵਿਧੀ ਸਹਿਤ ਕਰਾਂਗਾ (ਪਰ) । ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 
_ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ । “ਧੀਰਜ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । “ਮਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੈ ਕਿ (ਅਸਾਂ) ਸਾਰੇ ਸਚੇ ਕੀਤੇ 

__ਹੋਏ ਹਨ । $(ਸਲੇ) ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾਚ ਕਰਕੇ ਰਿਦੈ ਦੀ (ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਂਣੀ) । “ਪਹਿਲੋਂ 
(ਜਿਸ ਦਿਨ) ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਂ। ਬਖਸ਼ਸ਼ । "ਧਨ ਦੇ ਯਾਚਕ (ਪੰਡਤਾਂ)ਪ੍ਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁ੫ ਕਾਕ ਇਹ 

__'ਹਨ:-ਲਾਗਿ ਫਿਚਿਓ ਧਨ ਆਮ ਜਿਤੈ ਤਿਤਲੋਕ ਗਵ ਪਰਲੋਕ. ਗਵਾ੧ੋ॥੩ ।( ੩੩ ਸਵਯੇ]। 
__`ਿਰ ਸਵਾ ਲੱਘ ਕਿਸ ਦਾ ਮੰਗਦਾ ਸਹ (ਪਾ -ਗਨ। ਝੰਗ ਜੀ. ਉਪਕਾਰ 

___ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਕੀਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਿ ਨੈ, ਸਬਦ ਨਕ ਹਿਕ ਰੱਖਨ ਹਾਕ ਕਰਾਉਣਾ ਰ 
ਵਿ ਸਿ ੍ ਨ ਨਾ 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____( ੪੯੪੦ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਐ] ੬, 

ਬਿੱਪੂ ਨਿਕਾਰ।ਭਲੌਮਹੂਰਤ ਹੇਰਿ ਬਿਚਾਰਾ।ਮਾਸ ਮਾਧਵਾ”ਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ' 
ਪੁਖ ਨਿਛੱਤ ਨੰਦਾ ਤਿਥ ਭਾਸੀ” ॥੧੫॥ “ਹੈ ਗੁਰਵਾਰ” ਗੁਰੂ ਸਮ ਜਾਨੋਂ ' 

ਪ੍ਰਥਮ ਅਰੈਭ ਤਿਸੀ ਦਿਨ ਠਾਨੌ । ਰਹੇ ਕਿਤਿਕ ਦਿਨ ਕੀਜਹਿ ਤਜਾਰੀ । 
ਬਲ ਵਿਕਾਂਤ ਕੋ ਲੋਹ ਬਿਚਾਰੀ॥ ੧੬॥ ਸੋ ਸੁਧਰਾਇ ਸੌਜ ਧਰਿਵਾਵਹੁ। 

ਪਾਵਨ ਬਾਨ ਜੁ ਮੋਹਿ ਬਤਾਵਹ”। ਸੁਨਿ ਦਿਜ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਚਾਗਾਂ । 

“ਗਿਰ ਪਰ ਥਾਨ?,ਪ੍ਰਸੈਗ ਉਚਾਰਾਂ॥੧੭॥ “ਕੁਛਕ ਸੈਲਪਰ ਰਾਹਕ ਰਹੈਂ। 
ਵਿਰ ਭਹਿੰ ਪਸੂ ਚਰਾਵਤਿ ਅਹੈਂ । ਏਕ ਧੇਨੁ ਸੁੰਦਰ ਮਰਬੈਗਪਾਵਨ ਬਹੁ 

ਕਪਲਾਂ' ਤਿਸ ਰੈਗ॥ ੧੮॥ ਹਰਿਤ ਹਰਿਤ ਤ੍ਰਿਣ ਚਰਤਿ ਉਚੋਰੇ£। 

ਗਿਰ ਕੇ ਸ਼ਿਖ਼ਰ ਜਾਇ ਇਕ ਬੇਰੇ। ਸਭਿ ਥਲ ਪਰ ਬਿਰ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਰਹੈ। 
__ ਦਗਧ ਸ਼੍ਵਤਿ?” ਅਸਥਨ ਤੋਂ ਅਹੈ ॥੧੯॥ ਜੇਤਿਕ ਪੈ ਹੋਵਤਿ ਤਿਸ ਕੋਰ 

_ਸੀਂਚਤ ਹੈ ਸੋ ਥਾਨ ਭਲੇਰਾ।ਬਹੁਰ ਮਿਲੈ ਸਭਿ ਧੇਠਨਿ ਸੈਗ। ਹ੍ਰੈ ਸੈਧ੍ਯਾ 
__ ਤਜਿ ਸੈਲ ਉਤੈਗ ॥੨੦॥ ਚਲਿ ਆਵਤਿ ਪੁਨ ਅਪਨੇ ਧਾਮੂ। ਜਿਸ ਢਿਗ 

ਧੈਨੁ ਸੁ ਨੈਨਾਂ ਨਾਮੂਚੋਵਨਿ ਲਗੇਬੈਠਿ ਕਰਿਤਰੇਅਸਬਨਿ | ਭਿ 
ਕਰੇ॥੨੧॥ਕਾਰਨ ਕੋਇ ਨ ਮਨ ਮੈਪਾਯ-ਕਿਨਹੁੰ ਨਿਕਾਂਸਯੋ ਪੱ?-ਬਿਸ- 
ਮਾਯਦਿਵਸ ਆਗਲੋ ਤਿਮਹੀ ਹੋਈ।ਨੌਣੇ ਛੀਰ ਨ ਪਾਯੋ ਕੋਈ॥੨੨॥੬ਛ _ 
ਰਹਜੋ ਕਿਨਹੂੰ ਨ ਬਤਾਯੋ। ਖੋਜਿ ਰਹ3ੋ ਕਿਛ ਭੇਵ ਨ ਪਾਯੋ । ਛੋਰੀ ਧੈਨੁ 
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਕਾਲ । ਛਪਿ ਕੈ ਚਲਯੋ ਪਿਖਿਨਿ ਹਿਤ ਨਾਲ॥੨੩॥ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੇ 

__ਦੌਖਤਿ ਰਹਜਕੋ। ਤੀਨ ਪਹਿਰ ਲਗਿ ਨਹਿ ਕਛੁ ਲਹਜੋ। ਚਾਰ ਘਰੀ ਦਿਨ 
ਜਬਹੁੰ ਜਾਨਾ । ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਰਭੀ ਤਾਂਹਿ ਸਥਾਨਾਂ ॥ ੨੪ ॥ ਊਪਰ ਖਰੀ ਸ਼੍ਰਵੇ 
ਬਨ ਤਬੇ । ਨਿਕਸਯੋ ਦੁਗਧ ਸੀਚ ਬਲ ਸਬੈ । ਤੀਨ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਫਿਰ 
_ਕਰੀ। ਸੀਸ ਨਿਵਾਇ ਸਦਨ ਕੌ ਫਿਰੀ ॥੨੫॥ ਪੁਨ ਨੈਕਾ ਗਮਨਜੋ ਤਿਸ 
ਥਾਨਾਂ । ਅਵਿਲੋਕਤਿ ਮਨ ਭਯੋ ਹਿਰਾਨਾ । ਨਮੋ ਕੀਨਿ ਘਰ ਕੋ ਚਲਿ 

ਪਵਿਸਾਖ। “(ਪੰਡਤ ਨੂੰ) ) ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪੁੱਖ ਨਿਛੱੱਤ੍ਰ ਪੂਰਨ ਮਾਸ਼ੀ ਸੁਭਾਗ ਬਿਤ ਹੋਕੇ 
ਭਾਸੀ (=ਜਾਣ ਪਈ) । ਨੰਦਾ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਭਾਗ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ । ਉੱਵ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ 
ਏਕਮ, ਛਣ, ਤੇ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੀ ਨੰਦਾ ਤਿਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਤਿਬਿ ਵੀ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ 
ਸੌ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ।ਵੀਰਵਾਰ।”(ਉਸਦਾ) ਪ੍ਰਮੈਗ ਆਖਿਆ:-। “ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ।(ਅ/ਚਿਟੀ। 
੬ਉਦੇਰੇ ਥਾਂ ਭਾਵ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉਪਰ ਨੂੰ ਜਾਕੇ । (ਅ) ਉਚੇ ਉਗੇ ਹੋਏ ਹਰੇ ਹਰੇ ਤ੍ਰਿਣ । “ਵੋਂਦਾ 
ਰਿਹਾ । “ਨਾਮ ਨੈਨਾ ਸੀ । ਮਪ: -ਮੇਖਵਾ । ਰ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੯੪੧) ._ __ਰਿਤੁ੩।ਅੰਸੂ੬. 
ਆਯੋ। ਬੁਧਿਵੈਤਨਿ ਕੇ ਨਿਕਟਿ ਬਤਾਯੋ ॥ ੨੬ ॥ ਸ਼ਕਤਿਵੈਤਿ ਸੋ ਥਾਨ 
ਪਛਾਨਾ । ਨੈਣੇ ਤਬੈ ਸੁਧਾਰਨਿ ਠਾਨਾ । ਜਾਨਿ ਚੈਡਿਕਾ ਤਹਾਂ ਮਨਾਈ । 
ਪੂਜਨ ਲਗੇ ਲੋਕ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੨੭ ॥ ਜਨਨ" ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰੈ। 
ਜਥਾ ਭਾਵਨਾ ਤਿਸ ਬਲ ਧਗੈਗਿਰਿਨਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਹਿੰ ਗਿਰ ਸੇ ਉਚੇਬਿਖਮ 
ਪੰਥ ਤੇ ਹੈ ਨ ਪਹੂਚੇ ॥੨੮॥ ਪਾਵਨ ਮਹਾਂ ਇਕੈਤ ਭਲੋਰਾ । ਇਸ ਕਾਰਜ 
ਕੌ ਨੀਕੋਂ ਹੇਰਾਂ । ਚਲੋ ਪਾਤਿ ਕੋ ਹੇਰਨਿ ਕਰੀਅਹਿਪੁਨ ਸੁਧਾਰਿਬੇ ਹੇਤ 
ਉਚਰੀਅਹਿ” ॥ ੨੯॥ਸਨਿ ਕੇਸ਼ਵ ਨੀਕੇ ਮਨ ਮਾਨੀ/ਭਲੀ ਬਾਤ” ਇਮ 
ਕਹਿ ਕਰਿ ਬਾਨੀ । ਆਇਸੁ ਪਾਇ ਗਲੋ ਨਿਜ ਡੇਰੇ । ਚਿਤਵਤਿ ਦੇਵੀ 
ਕਾਜ ਬਡੋਰੇ ॥ ੩੦ ॥ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਾਤਿ ਭਈ ਜਥਿ ਆਇ। ਗਏ ਗੁਰੂ ਦਿਜ 
ਲੀਨਿ ਬੁਲਾਇ।ਸਨੇ ਸਨੋ ਪਰਬਤ ਪਰ ਚਢੇ। ਸਕਾਨ ਦੇਖਿ ਉਰ ਆਨੰਦ 

_ਬਢੇ ॥੩੧॥ ਕਰਿ ਪਸੈਦ ਸੋ ਥਾਨ ਮਹਾਨਗਹਰਖਤਿ ਕੋਸ਼ੋ ਦਾਸ ਬਖਾਨਾ। 
“ਭਲੋ ਸਬਲ ਹੋਮਨ ਕੋ ਪਾਯੋ । ਜਿਸ ਤੇਂ ਮਮ ਅਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਆਯੋ ॥੩੨॥ 
ਹੋਇ ਬਿਦਤ ਜਗਦੇਬਾ" ਜੈਸੇ। ਸਕਲ ਸਮਾਜ ਮਿਲਤਿ ਹੈ ਐਸੇਏ। 
ਅਚਲ ਅਨਾਸੀ ਸੁਜਸੁ ਤੁਮਾਰਾ । ਪਸਰਹਿਗੋ ਸਭਿ ਜਗਤ ਮੜਾਰਾ॥੩੩॥ 
ਚੱਕਵਰਤਿ ਤੂਪਤਿ ਬਹੁ ਭਏ । ਧਰਤਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤਿ ਉਪਜਏ। ਕਿਸ ਤੋਂ 
ਕਾਜ ਨ ਐਸੇ _ਸਰਯੋ। ਜਸ ਉੜਸਾਹ 'ਆਪ ਨੇ _ਧਰਯੋ ॥ ੩੪॥ ਆਦਿ 

ਕਕਤਿ, ਮਧੁਕੰਟਭ ਮਰਦਨ । ਰਕਤਬੀਜ ਸੌੰਕਾਦਿਕ ਅਰਦਨ' । ਬਿਸ਼ੈ _ 
ਦੇ << ਰਲ ਕਲਕਕਕ ਸੇ ਰਾ 

“ਦਾਸਾ ਦੀ । “ਇਹ ਸਬਬ_ਕਰਕੇ (ਉਸ' ਬਾ) ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ । “ਦੇਵੀ । 5ਸਾਰੇ `__ ਸਮਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਆਪੇ) ਮਿਲਦੇ ਹਨ । “ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ।. 
ਰ “ਇਹ 'ਨੈਣਾਂ ਦੇਵੀ” ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੋ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧਤਤਾਈ ਦਾ ਮੂਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਨੈਣੇ 
_ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗਾਂ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਆਪੇ ਚੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਮਿਬ ਲਿਆ ਕਿ ਚੈਡਕਾ ਦਾ 
`ਬਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੈਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨੈਣਾਂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਥਾਂ'ਬਣ ਗਿਆ । ਇਥੋ' ਇਹ ਬੀ ਸਹੀ ਹੋ_ 

__ਗਿਆ ਕਿ ਏਥੇ ਮੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਨੈਣੇ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਟਿੱਲੋ ਦਾ - ਨਾਂ ਸੀ। ਜੈਸੋ ਵਾਕ ਬੀ ਹੈ 'ਲੇਤ ਤੁੰਗਕੇ ਚਰਨ ਤ”=ਲੈਣਾ (ਨਾਮ) ਟਿੱਲੋ ਦੇ ਹੇਠਾਂ । ਅਗੇ 
ਮੱਕ ੩੬, ੩੭, ੩੮, ਵਿਚ ਇਹੋ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਸੌ ਸਾਖੀ _ 
ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ (ਸਾਖੀ ੧੭ ਵਿੱਚ) 'ਨੈਣੂ ਪੁਤ੍ਰ ਬੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। “ਚੰਡਿਕਾਂ ਤਾਂ ਨੈਣੇ ਦੀ 

_ਪੂਤ੍ਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ।'ਨੈਣੂ ਪੁੱਤੀ” ਤੋਂ ਨੈਣੂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਭੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਓਕ 

__ ਮੂਰਤੀ ਓਥੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਸੀ, ਇਹ ਗਲ ਕਿਤੇ ਬੀ ਦੱਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ____ 
2 ੯੧ 7. 



ਸ਼੍ਰੀ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਜ। ` __ (੪੯੪੨) __ _ ਰਿੰਤ੩।ਅੰਧੂ੭, 
ਬਿਲੋਚਨ ਕੈ ਸੋ ਕਰਨੀ । ਕੌਨ ਸਕੈ ਕਰਿ ਐਸੀ ਕਰਨੀ? ॥ ੩੫॥ ਤਬਿ 

ਸਿੱਖਨਿ ਸੋਂ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨਾ । ਕਰਹੁ ਸੁਧਾਰਨਿ ਭਲੋ _ਸਬਾਨਾਂ । ਸੁੰਦਰ 

ਮੰਦਿਰ ਦਿਹ ਬਨਵਾਇ । ਜਹਾਂ ਸਮਿੱਗ੍ਰੀ ਦੇਹਿੰ ਟਿਕਾਇ ॥ ੩੬॥ ਹਮਨਿ 

ਕੁੰਡ ਕੋ ਜਥਾ ਅਕਾਰਾ । ਕਾਰੀਗਰ ਸੋਂ ਬਿੱਪ੍ ਉਚਾਰਾ । ਦੂਰ ਉਰੈ ਚੋਂਕੀ 

ਨਰ' ਬਿਰੈ। ਜੇ ਸਭਿ ਰੀਤਿ ਸੁਚੇਤੀ ਧਰੈਂ॥੨੭॥ਰਚਹ ਸਥਲ” ਇੱਤਯਾਦ 

ਬਤਾਇ । ਆਏ ਪੁਰਿ ਗੁਰ ਬਿੱਪ੍ ਮਿਲਾਇ । ਤੂਰਨ ਤਾਰੀ ਸਭਿ ਕਰੋ- 

ਵਾਈ । ਹਮਨ ਸਮਿੱਗ੍ਰੀ ਤਹਾਂ ਪੁਚਾਈ ॥ ੩੮ ॥ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਤੀਖਨਿ ਲਗੇ 

ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । ਕਰਹਿ ਅਰੈਭ ਪ੍ਰਥਮ ਜਿਸ ਕਾਲਾ । ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਜਬਰ 

ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਸ। ਕਰਹਿ ਬਾਰਤਾਲਾ੫ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥੩੯॥ ਪੂਜਨਿ ਹਮਨ ਕਰਨਿ 

ਬਿਧਿ ਸਾਰੀ।ਕਹਿ ਕਹਿ ਸਭਿ ਕਿਛੁ ਠਾਨਸਿ ਤਯਾਰੀ । ਸੈਂਕਰ ਮਨ ਮੇਵਾ 

ਮਿਸ਼ਟਾਨ । ਤਿਲ ਘਿਤ, ਜਵ ਤੈਦੁਲ ਸਭਿ ਆਨ ॥ ੪੦ ॥ ਕਹਿ ਕਾੰਹ 

ਪ੍ਭੁ ਸੋ ਤਹਾਂ ਪੁਚਾਏ। ਬਾਨ ਸੁਧਾਰਯੋ ਨੀਕ ਬਨਾਏ। ਹਮਨ ਕੁੰਡ ਜਿਸ 

ਜੁਗਤਿਬਤਾਯੋ।ਸੋਭੀਭਲੀ ਭਾਂਤਿਕਰਿਵਾਯੋਂ॥੪੧॥ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 

ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁੱਤੇ “ਹਮਨ ਤਯਾਰੀ” ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਖਸ਼ਟਮੋ ਅਸੂ । ੬ ॥ 
੭, [ਹਮਨ ਆਰੈਭ]। ___ 

ਦਹਰਾ ॥ ਪੂਰਨਮਾ ਵੈਸਾਖ ਕੀ ਜਬਿ ਦਿਨ ਆਯੋ ਸੋਇ। ਮੰਗਲ ਕਰੇ 
ਅਨੇਕ ਬਿਧਿ ਹਰਖਤਿ ਭੇ ਸਭਿ ਕੋਇ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਨੌਬਤ ਬਾਜਤਿ 

ਪ੍ਰਭੁ ਦਰਬਾਰਾ । ਲਘ ਦੁੰਦਭਿ ਕੌ ਸ਼ਬਦ ਉਦਾਰਾਂ । ਸੇਖ ਨਫੀਰਨ ਫੂਕ 

ਭਰੀ ਹੈ । ਧੁਨੀ ਉਠਾਵਨਿ ਉਚ ਕਰੀ ਹੈ ॥੨॥ ਪਣਵ ਪਟਹਿ ਅਰੁ ਢੋਲ 

ਬਿਸਾਲੋ। ਮੁਰਲੀ ਗੋਮੁਖ” ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਲੇ । “ਜੈ ਜਗਦੇਬਾ” ਉਚ ਉਚਾਰੇ। 

ਰੈਕਨ ਗਨ ਦੇ ਦਰਬ ਉਦਾਰੇ ॥ ੩॥ ਸਭਿਹੂੰ “ਜੈ ਗੁਰ” ਬਾਕ ਸੁਨਾਯਹੁ । 

ਬਾਰਹਿ ਬਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬ੍ਰਤਾਯਹੁ । ਧੂਪ ਧੁਖਾਵਤਿ ਫੂਲਨ ਮਾਲਾ। ਚੋਦਨ 

ਆਦਿ ਸੁਗੈਧਤਿ ਸਾਲਾ” ॥ ੪ ॥ ਸਮਾਂ ਜਾਨਿ ਦਿਜ ਕੇਸ਼ਵ ਆਯਹੁ । 

ਆਸ਼ਿਖ “ਤਪਤਹਿ ਤੇਜ”? ਸੁਨਾਯੋ । ਅਪਰ ਬਿੱਪੂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਬੇਦ 

ਘੋਖ ਕੋ ਕਰਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੫ ॥ ਸਭਿ ਹਿੰਦੁਵਾਇਨ ਸਿਰ ਕੌ ਮੌਰ । ਖਰੇ 
ਨੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਯ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਿਸ (ਦੇਵੀ) ਦਾ ਕਰਨ' । “ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ । ਤੋਨਰਸਿੰਗ੍ਰੇ (ਰਣ 

ਸਿੰਰੈ) । “(ਉਹ) ਥਾਂ ਸੁਰੀਧਤਿ ਕਰ ਦਿੱਤੀ“(ਆਪ ਦਾ/ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ; ਅਸੀਸ ਸੁਣਾਈ । $ਵੇਦ 

ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਵਿਚ ਦੇ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀ 

ਕਿਨਾਰੇ ਹਵਨ ਨਾਕਾਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 'ਨੈਣਾ ਟਿੱਲਾ” ਚੁਣਿਆਂ ਗਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 



ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ___ (੪੯੪੩ ) __ਰਿਤੁ੩।ਅੰਸੂ? 

ਕਰੇਂ ਵਿਜ ਪੂਰਨ ਪੌਰਾਂ । ਭਯੋ ਕੁਲਾਹਲ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਸ਼ਵ ਕਹੈ 

ਸ ਕੀਨੀ ਕਾਰਾਂ॥੬॥ਗਮਨੇ ਪਨ ਪੁਕੁ ਦਿਜ ਮੈਗ ਲੀਨੇ । ਆਸ਼ਿਖ ਬਾਦ 

ਮਾਤ ਮਿਲਿ ਦੀਨੋ। “ਪਰੋ ਮਨੋਰਥ ਨੌ ਗੁਰ ਆਇ।ਜਗ ਮਾਤਾ ਤੁਮ ਹੋਹਿ 

ਸਹਾਇ॥ ੭॥ ਸਵਲੋ ਕਿੱਤ ਕਰਯੋ ਜੇ ਚਾਹਤਿ । ਕਾਰਨ ਪਰਉਪਕਾਰ 
ਉਮਾਹਤਿ” । ਧੁਖਤਿ ਧੂਪ ਚਾਲਤਿ ਗੁਰ ਆਗੇ। ਪੁਸ਼ਪੰਨ ਬਰਖਾ `ਮੋਚਨਿ 

ਲਾਗੇ॥੮॥ ਨੇਮ ਸਮੇਤ ਬਿੱਪੁ ਲੈ ਨਾਲ । ਗਮਨੇ ਮੰਗਲ ਹੋਤਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । 
ਸਿੱਖ ਮਸੈਦ ਹਜ਼ਾਰਹ ਮੈਗ। ਦਿਜਬਰ ਗੁਨੀ ਸੁ ਪਾਵਨ ਅੰਗ ॥ ੯॥ ਗਿਰ 

ਕੋ ਨਿਕਟ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ । ਖਰੇ ਭਏ ਨਰ ਜੁਤਿ ਸਮੁਦਾਇ'। ਜਥਾਜੋਗ 

ਸਭਿਹਿਨਿ ਸੋਂ ਕਰਿ ਕਰਿ । ਦੈਕੈ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਤਹਿ ਇਸਥਿਰ॥੧੦॥ ਹਯ 

ਆਰੂਦਿ ਅਰੂਵਤਿ ਸੈਲ” । ਗਮਨੇ ਗੁਰੂ ਬਿਖਮ ਬਡ ਰੈਲ“ । ਕਛ ਜੋਧੇ 

ਤਹਿ ਕਰੇ ਟਿਕਾਵਨ। “ਆਵਹਿ ਕੋਇ ਤ ਕਰਤਿ ਹਟਾਵਨਿ?॥੧੧।ਗਿਰ 

ਪਰ ਚਵੇ ਤਰੈਗ ਉਤੈਗ । ਦਿਜ ਕੋਸ਼ਵ ਪਿਖਿ ਅਚਰਜ ਸੈਗ। ਨਰ ਭੀ 
ਨੀਠ ਨੀਠ ਧਰਿ ਪਾਇ । ਗਹਿ ਗਹਿ ਤ੍ਰਿਕਨਿ ਨੀਠ ਹੀ ਜਾਇ ॥ ੧੨॥ 

ਹਯ ਪਰ ਚਢਿ ਗਮਲਨੋ ਤਹਿ ਕੋਇ। ਇਕ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਹੀ ਇਮ ਹੋਇ। 

ਸ਼ਿਖਰ ਸੈਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ।ਉੜਰੇ ਹਯ ਪਰ ਤੇ ਸੁਖਦਾਇ॥੧੩॥ ਪਹੁੰ- 

ਚਜੋ ਬਿੱਪ ਜਾਇ ਤਿਸ ਥਾਨ । ਕਰੀ ਬਤਾਵਨ ਹਮਨ ਬਿਧਾਨ“। ਸਕਲ 

੪ ਅ== ਮਿਆਦ ਪ੍ਰਕੁ ਢਿਗ ਪਹੁੰਚਾਈ ॥ ੧੪ ॥ 

ਹਮਨ ਕੁੰਡ ਕੀ ਪਸ਼ਚਮ ਦਿਸ਼ਿ ਮੈ।ਦੱਖਨ ਦਿਸ਼ਿ ਦਿਜ ਥਿਰ ਉਰ ਬਿਸ- 

ਮੈਂਕਰ ਪਗ ਕਰੇ ਪਖਾਰਠਿ ਦੌਇਨ।ਬਰਜੇ ਅਪਰ,ਰਹੜੋ ਤਹਿੰ ਕੋਇ ਨ 
॥ ੧੫ ॥ ਸੋਲਹਿ ਅੱਖਰ! ਮੰਤ੍ਰ ਬਤਾਯੋ। “ਇਕ ਮਨ ਹੁਇ ਪਠੀਯਹਿ੍ੋ੍” 
ਸਿਖਰਾਯੋ । “ਸ੍ਹਾਹਾ ਕਹੋ ਮੰਤ੍ਰ ਪਠਿ ਜਬੈਅਗਨਿ ਅਹੂਤੀ ਪਾਵਹੁ ਤਬੈ? ॥ 

੧੬॥ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਬਿਧਿ ਅਪਰ ਬਤਾਈ।ਬਿੱਪੂ ਹੁਤਾਸਨ ਕੁੰਡ ਜਗਾਈ । 
ਸ਼ੁੱਧ ਮਹਾਂ ਸੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਉਚਾਰੇ” । “ਸ੍ਰਾਹਾ ਕਹਿ ਆਹੁਤਿ ਕੌ ਡਾਰੇ ॥ ੧੭ ॥ 
"ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਡਿਉਢੀ ਵਿਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। “ਜੇ ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ ਕਹੀ ਓਹ ਕਾਰ ਕੀਤੀ । “ਸਾਰੇ 

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ । “ਪਹਾੜ ਪਰ ਚੜ੍ਹੇ । ਪਰਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ । ੯ਹਵਨ ਦੀ ਵਿਧੀ । “ਬਹੁਤੇ ਦਾਸਾ 

ਨੇ । <ਉਚੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਤ੍ਰ ਉਚਾਰੇ । _?ਪਾ:-ਕਹੈ' । _1ਉਣ ਉਣ ਮੁਣ ਮੁਣ ਗੁਣ 

` ਗੁਣ ਰੁਣ ਰੁਠ । ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਰੁਤ ਦਾ ੩੯ ਅੰਸੂ ਤੇ ੧੭ ਅੰਕ । ਇਹ ਮੰਤ੍ਰ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੀ ਸਤਾਂ- 
ਰ੍ਰਵੀਂ ਸਾਖੀ ਤੇਂ ਲਿਆਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਤਪਰ ਦਸਮ ਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਏਹ ਹਨ:- -'ਨ 
ਜਾਪ ਆਨ ਕੋ ਜਪੋਂ? । ਪੁਨਾ-'ਨ ਨਾਮ ਆਨ ਉਚਰੋਂ” [ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ੬. ੩੬-ਤੋਂ-੪੦]। 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ।___` ( ੪੯੪੪ ) _ਰਿਤੁ੩।ਅੰੱਸੂ2, 

ਸਮਨਸ' ਅਰਪਤਿ ਧੂਪ ਧੁਖਾਵਤਿ।ਘਿਰਿਤ ਕੋ ਦੀਪਕ ਫਿ 
ਚੈਦਨ ਚਰਚਹਿ ਛਿਰਕਿ ਗੁਲਾਬ। ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿਕਤਿ ਗੈਧਿ ਸ਼ਿਤਾਂਬ 

_॥ ੧੮ ॥ ਧੂਮ ਹੋਮ ਕੋ ਉਠਜੋ ਉਚੇਰੇ । ਧਾਰ ਗਗਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਰ ਨੌਰੇ। 
ਮੰਤੁ ਪਾਠ ਕੋ ਭਾਖਤਿ ਜਜੋਂ ਜਯੋਂ । ਆਹੁਤਿ ਪਰਹਿ ਹੁਤਾਸਨ ਤਜੋਂ ਝਯੋਂ 
॥੨੯॥ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤਿ ਕੌ ਧਾਰਤਿ ਧਕਾਨਾ । ਇਕ ਤੋ ਜ਼ਤੁਰਭੁਜੀ ਬਲ- 
ਵਾਨਾ। ਯੈਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰੀ'; ਆਯੁਧ ਧਰਨੀ । ਉੱ'ਗੂ ਤੇਜ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੌ ਦਰਨੀ' 
_॥੨੦॥ਕ੍ਰਿਪਾਂ ਠਾਨਿ ਦਾਸਨ ਕੀ ਰੱਖੜਕ।ਕੋਧ ਕੂਰ ਤੇ ਦੁਰਜਨ ਭੱਖੜਕ। 
ਤਿਸ ਤੇ ਅੱਸ਼ਟਕੁਜੀ ਕੌ ਧਜਾਨਾਂ । ਜ੍ਰਾਲਾਮੁਖ ਤੋਂ ਬਮਤਿ" ਮਹਾਨਾ॥੨੧॥ 

__ ਲਾਲ ਬਿਲੋਚਨ ਮੁੰਡਨ ਮਾਲੀ' । ਛੂਟੇ ਬਾਲ ਕਰਾਲ ਬਿਸਾਲੀ । ਦਾਰੁਣ 
_ਤੁੰਡਾਂ ਖੈਡਿ ਕਪਾਲੀ£ । ਅੰਗ ਦਿਰੈਬਰ ਭੀਖਨ ਕਾਲੀ ॥ ੨੨ ॥ ਦਾੜ੍ਹਨ 
ਦੀਰਘ” ਪੰਕਤਿ ਵਾਲੀ । ਸਰਪ ਵੰਕਾਰੇ ਹਾਥ ਕਰਾਲੀ । ਚਰਮੰ ਸ਼ੁਸ਼ਕਾ 
ਨਖਨ ਬਿਸਾਲੀ੯। ਅਧਿਕ ਉਗਾਲਤਿ ਜ੍ਰਾਲਾ ਮਾਲੀ''#॥੨੩॥ ਇੱਤਜਾ- 
ਦਿਕ ਧਰਿ ਧਕਾਨ ਦਹਨ ਕੌ।ਥਿਰਤਾ ਦੇ ਕਰਿ ਚੇਚਲ ਮਨ ਕੋਹਮਨ 

_ਕਰਤਿ ਉਠਿ ਲਾਟ ਉਚੇਰੀ । ਸੌਜ ਘ੍ਰਿਤਾਦਿਕ ਪਰਤਿ ਘਨੌਰੀ ॥ ੨੪ ॥ 
ਪ੍ਰਥਮ ਦਿਵਸ ਬੈਠੇ ਇਕ ਆਸਨ । ਏਕ ਆਸ ਬਿਨ ਦੂਜੀ ਆਸ ਨ । 
ਪਾਂਚ ਪਹਿਰ ਲਗਿ ਇਕ ਸ਼ਰਮ ਕੀਨੋ । ਹੋਤਿ ਨਿਰੈਤਰ ਹੋਮ ਪ੍ਰਖੀਨੌ 
॥੨੫॥ ਸਹਿਤ ਮੰਤ ਕੇ ਜੋਭਿਕ ਭਯੋ । ਤੇਤਿਕ ਸੋਜ ਹਮਨ ਕਰਿ ਦਯੋ। 
ਬਿੱਪ ਸਮੇਤ ਉਠੇ ਪ੍ਰਭੁ ਫੇਰ । ਕਰਿ ਅਰਾਮ ਨਿਸ ਭਈ ਸਬੇਰ ॥ ੨੬ ॥ 
ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਠਾਨਿ ਗੁਰ ਤਹਾਂ । ਤਿਮਹੀ ਬਿੱਪ੍ਰ ਕਰੀ ਸੁਧ ਮਹਾਂ । ਬਹੁਰ 
ਬੈਠਿ ਕਰਿ ਤਿਸ ਹੀ ਆਸਨ । ਕਰਨਿ ਲਗੇ ਸ਼ੀ ਚੰਡਿ ਉਪਾਸਨ ॥੨੭॥ 
ਕੁਲ । “ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੈਂਦ੍ਰਮਾ ਵਾਲੇ (ਸ਼ਿਵ) ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਰਗਾ । (ਅ) ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੈਂਦ੍ਰਮਾ ਵਾਲੀ 
(ਦੇਖੋ ਰੁਤ ੩ ਐ ੧੦, ਅੰਕ ੨੫) । “ਨਾਸ਼ਕ । ਮੂੰਹੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢਦੀ ਹੈ । “ਸਿਗਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ 
ਧਾਰਨ ਵਾਲੀ । ੬ਖੱਪਰ (ਰੱਖਣ)ਵਾਲੀ । “ਦਾੜ੍ਹਾ ਵੱਡੀਆਂ । “ਹੱਥ ਵਿਚ ਭਜਾਨਕ ਸੱਪ ਵੁੰਕਾਰੇ 

ਮਾਰਦਾ ਹੈ । ਦਵਡੇ ਵਡੇ ਨਹੁੰਆਂ ਵਾਲੀ। "?ਐੱਗ ਦੀਆੰ ਲਾਣਾਂ । _`ਕਿਤਨਾਂ ਭਸਾਨਕ ਰੂਪ 
ਬੱਧਾ ਹੈ । ਕੌਣ ਉੱਜਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਸਾ 'ਧਜਾਨ ਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਦਸਸੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ 

ਅਪਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਹੈ:-ਨ ਧਿਆਨ ਆਨ ਕੌ ਧਰੋਂ? । ਪੁਨਾ:-“ਪਰੱਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀਯੀ” 
_ਪੁਨਾ:-“ਤੁਮੇਵ ਰੂਪ ਰਾਚਧੀ [ਬਚਿ: ਨਾ: ੬, ੩੬ ਤੋਂ-੪੦] ਹਾਂ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਬੀਰਤਾ ਦੇ 
ਹਾਲਾਤ ਸੁਣਾ ਪੁਛਾਕੇ ਬੀਰ ਤੇ ਰੌਦ੍ਰ ਰਸੀ ਉਮਾਹ ਉਦੀਪਨ ਕਰਨੇ ਹੋਰ ਬਾਤ ਹੈ । 

1ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਟਿਕਿਆਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਅਭ ਅਡ ਸਰੂਪਾਂ 
ਦਾ ਧਯਾਨ ਕੀਕੂੰ ਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ $ ਇਥੇ ਦੇਵੀਆਂ ਬੀ ਦੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੪੯੪੫) ____ਰਿਤੁਤ।ਔੂ੭, 
ਮੰਤ੍ਰਨਿ ਕੋ ਉਚਾਰ ਬਹੁ ਬਾਰੀ । ਕਰ਼ ਪੰਕਜ ਤੇ ਆਹੁਤਿ ਭਾਰੀ । ਉਠਤਿ 
ਧੂਮ ਬਹੁ ਚਢਮੋ ਅਕਾਸ਼ਾ । ਤਿਲ ਘ੍ਰਿਤ ਪਰੇ ਸੁ ਲਾਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ॥ ੨੯ ॥ 
ਕੋਸ਼ਵ ਦਾਸ ਪਠਹਿ ਮੁਖ ਜੜੋਂ ਜਮੋ।ਪਾਇੰ ਅਹੂਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ" ਤਯੋਂ ਤਜੋਂ। 

ਆਸਨ ਸਾਧਿ ਏਕ ਰਸੁ ਬੈਸੇ । ਚੈਡਿ ਪਰਾਯਨ" ਕਰਿ ਮਨ ਤੈਸੇ ॥੨੯॥ 
ਨਿੰਦ੍ਰਾ, ਛੁਧਾ; ਗਿਰਾ ਨਿਜ ਜੀਤ”?। ਆਸਨ ਬੈਠੇ ਪਰਮ ਪੁਨੀਤ । ਪ੍ਰਥਮ 

। ਜਿਵ ਦਿਨ ਕੌ।ਕਰੀ ਸ ਕਿੱਤ ਸਥਿਰ ਕਰਿ ਮਨ ਕ॥੩੦॥ 
ਪੰਚ ਜਾਮ ਲੌ ਹੋਮ ਅਰੈਭਾ । ਦਾਸ ਬਿਲੌਕਤਿ ਭਏ ਅਚੈਭਾ । ਸੁਖੀ ਆਰ- 
ਬਲ ਸਕਲ ਬਿਤਾਈ । ਕਠਨ ਕ੍ਰਿਆ ਇਕ ਬਾਰਿ ਉਠਾਈ ॥ ੩੧॥ ਭੂਮ ` 
ਸੇਜ ਕਰਿ, ਭੋਜਨ ਬਰਜਜੋ । ਪੰਚ ਪਹਿਰ ਲਗਿ ਬੈਠਨ .ਸਿਰਜਯੋਉਏਕ 
ਜਾਮੁ ਜਬਿ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ । ਕਰਨਿ ਅਰਾਮ ਉਠੇ ਗੋਸਾਈ ॥੩੨॥ ਕੁਛ 

_ਫਿਰ ਕਰਿ ਇਤ ਉਤ ਤਿਸ ਥਾਨ । ਪੌਢੇ ਬਿਨਾ ਨੀਂਦ ਭਗਵਾਨ । ਦੇਵੀ 
ਰੂਪ ਬਿਥੈ ਲਿਵ ਲਾਂਗੀਛੁਧਾ ਪਿਪਾਸਾ ਨਿੰਦ੍ਰਾ ਤਕਾਗੀ॥੩੩॥ਪੁਨ ਪ੍ਰਭਾਤਿ 
ਠਿ ਸੌ ਸ਼ਨਾਨੇ । ਬੈਠਿ ਹਮਨ ਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋ ਠਾਨੌ । ਦਿਜਬਰ ਤੇ 

ਕਿਤ ਹੋਇ ਨ ਏਤੀ।ਕਰਤਿ ਹਮਨ ਪ੍ਰਭੁ ਪਠਿ ਕਰਿ ਤੇਤੀ॥੩੪॥ਇਸੀ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਤਿਕ ਦਿਨ ਕਰਨੀ । ਕਰੀ ਬਿਖਮ ਤ੫ ਤੇ ਜਿਮ ਬਰਨੀ” । 

ਹਮਨ ਵਸਤ ਸਗਰੀ ਚਲਿ ਆਵੈ । ਧਰੇ ਮੌਨ ਸੇਵਕ ਧਰਿ ਜਾਵੈ ॥ ੩੫॥ 
ਪਿੱਤ ਸੈਂਕਰੇ ਮਨ ਪਹੁੰਚੈ ਹੈ। ਤਿਲ,ਜਵ; ਮੇਵਾ; ਤੋਦੁਲ ਲਹੈਹੈਂ । ਬਹੁ 
ਸਰਕਰਾਂ ਆਨਿ ਕਰਿ ਧਰੈਂ । ਬਿੱਪ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੇਲਨਿ ਕਰੋਂ ॥ ੩੬॥ 
ਬਾਸਨ ਭਰੇ ਉਠਾਵੈ' ਦੋਊ੧ਜਾਇ ਟਿਕਾਵੈਂ ਗੁਰ ਛਿਗਸੋਉ।ਪਰਹਿ ਅਹੂਤੀ 

__ਹੋਇ ਸੁ ਰੀੜੋ"”। ਤਿਮ ਹੀ ਭਰੈਂ' ਸੌਜ ਜਿਖ਼ ਕੀਤੋ" ॥ ੩੭ ॥ ਜਿਤਿਕ 

ਵੀ ੫ ਰ ਡਿੜਿਕ ਨਹਿੰ ਘਾਟ ਘਨੌਰਾ।ਮੁਖ ਤੇ ਪੜਹ 
ਗੜ ਕੋ ਬੈ। ਅੰਤ੍ਰ" ਅਹੂੜੀ ਡਾਰੈਂ' ਤਬੈ ॥ ੩੮ ॥ ਇਸੀ ਰੀਤਿ ਕਰਤੇ 

ਪ੍ਭੁ ਰਹੇ।ਬਿਦੜਿ ਜਗਤਮਹਿ ਜਿਤ ਕਿਤਲਹੇ/ਜਿਤਿਕ ਬਿੱਪੁ ਤੇ ਬੈਠੋ 

_ ਜਾਇਤਿਤਿਕ ਕਰਾਇ ਬਹੁਰ ਉਠਿ ਜਾਇ ॥੩੯॥ ਪੁਤੁ ਦਿਕ ਆਸਨ 
੧ਗੁਰੂ ਜੀ । “ਆਸਨ ਲਗਾਕੇ । ਆਸਰੇ । "ਨੀਂਦ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਬੋਲਨਾ ਜਿੱਤਿਆ । ਪਹੂਵੇ ਮੌਣਾ । 

੪ਸਲਾ ਕੀਤਾ।ਜਿਵੇ' ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨ ਕਠਨ ਤਪੱਸਕਾ ਨਾਲ ਕਰਨੀ(=ਜ਼ਰਿਤ) 

ਇਉਂ ਕੀਤੀ । 'ਪੰਭ । “ਦੇ ( ਸੇਵਕ )। ਖਾਲੀ । "ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ' ਰ੍ 

ਕਿ (ਖਾਲੀ) ਕੀਤਾ ਸੀ । "(ਕੁੱਡ) ਵਿਚ। ___ ਮਂਜਦ ਪੰਭਤ ਵਿਚ ਤਪੱਸਜਾ 

ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਇੰਨਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਤੁੱਖਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਨ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ 

ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਿਸ ਮੇਹਲਤ ਦਾਮੰਗਦਾਸੀ? 



“ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ। __ _ (੪੯੪੬) __ ਰਿਤੁਕੋ। ਸੰਧੂ ੮, 
' ਪ੍ਰਾਤੀ ਬੈਸੇ। ਜਾਮ ਰਾਤਿ ਲੌ ਇਸਥਿਰੁ ਤੈਸੇਪਠਨਿ ਹਮਨ, ਮਨ ਕਰਿਬੋ 

ਧਯਾਨ । ਏਕਲ ਕਰਤੇਂ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ॥ ੪੦ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਏਕ ਅਰਾਧਨ 

ਚੈਡਿਕਾ ਭਏ ਪਰਾਯਨ" ਧੀਰ। ਬਿਦਤਹਿ ਦੈਬੇ ਹੇਤੁ ਬਰ ਪੰਥ ਕਰਨ 
ਕੋ ਬੀਰ”॥ ੪੧ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ ਰ੍ਰਿੰਬੇ ਤ੍ਰਿਤੀਯ ਰੁੰਤੇ “ਦੇਵੀਂ” ਪ੍ਰਸੰਗ 
ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਸਪਤਮੋ ਅੰਸੂ ॥ 7 । ੮. (ਸ਼ਿਕਾਰ । ਹੋਮ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਪੰਚ ਪਹਿਰ ਲੌ ਕਿਤਿਕ ਦਿਨ ਕਰਿ ਕੈ ਹਮਨ ਪ੍ਰਕਾਰ । ਸਵਾ 
ਪਹਿਰ ਕੋ ਨਮ ਪੁਨ ਕੀਨਿਸਿ ਬਿੱਪ੍ਰ ਉਚਾਰਿ ॥ ੧॥ ਝੌਪਈ ॥ ੪ਸ਼ਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ! 

ਕਰੀਅਹਿ ਨਾਹਿ ਨ।ਸਨੋ ਸਨੋਂ ਪੁਰਵਹੁ ਨਿਜ ਚਾਹਿਨ”॥੨॥ ਪੁਨ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਕਰਿ ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ । ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਬੈਠੈਂ ਇਕ ਥਾਨ । ਪਰੇ ਅਹੂਤੀ 
ਜੇਤਿਕ ਜਬੈ । ਮੰਤ੍ਰ ਪਠਨ ਕਰਿ ਹੋਮਹਿੰ' ਤਬੈ ॥ ੩ ॥ ਅਲਪ ਅਹਾਰ 
ਕਰਹਿੰ ਪਰ੍ਭੁ ਨੀਤ। ਪਾਇਸੁ ਆਦਿ ਸ਼ਾਂਤਕੀ ਚੀਤ” । ਨਹਿੰ ਬਹੁ ਬੋਲ 
_ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਾਂਹੀ । ਚਿਤਵੈਂ ਚੈਡੀ ਚਿਤ, ਅਨ ਨਾਂਹੀ' ॥੪॥ਇਕ ਦਿਨ 
ਪ੍ਰਫੂ ਪਾਛਲੇ ਜਾਮੂ ਸੁੱਖਾ ਛਕਿ ਅਵੀਮ ਸੁਖ ਧਾਮੁੰਂ। ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨ ਠਾਨਿ 
ਕਰਿ ਚਹਜੋ। ਪਹਿਰੇ ਬਸਤ੍ਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ, ਬਚ ਕਹਜੋ:-॥੫॥ “ਹਯ ਪਰ ਜ਼ੀਨ 
ਪਾਇ ਤਤਕਾਲਹਿ। ਆਨਹੁਂ ਨਿਕਟ ਅਖੇਰਹਿ ਚਾਲਹਿੰ”। ਸੁਨਤਿਦਾਸ 

ਆਨਜੋ ਕਰਿ ਤਯਾਰ। ਤਤਛਿਨ ਭਏ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸਵਾਰ ॥ ੬॥ ਗਏ 
ਬਿਪਨ ਕੋ ਗਹਿਵਰ ਜਬ । ਜੋਧਾ ਸੈਗ ਹਯਨ ਚਢਿ ਤਬੈ। ਕਰੀ ਅਖੇਰ 
ਬਿੱਤ ਮ੍ਰਿਗ ਮਾਰੇ । ਜਾਤਿ ਪਲਾਏ ਤੀਰ ਪ੍ਰਹਾਰੇ ੭ ॥ ਕਾਨਨ ਕੋ ਅਵਿ- 
ਗਾਹਿਨ” ਕਰਿਕੈ। ਜੁਰਰੇ ਬਾਜ ਉਡਾਏ ਧਰਿਕੈ । ਲਗਰ, ੜਗਰ'; ਬਾਸ਼ੇ 
ਅਰੁ ਸ੍ਰਾਨ । ਚੀਤਨ ਕੇ ਕਰਿ ਖੇਲ ਮਹਾਨ ॥ ੮ ॥ ਘਟਿਕਾ ਦਿਵਸ ਰਹੈ 
ਤਬਿ ਆਏ। ਆਨੰਦ ਪੁਰਿ ਆਨੰਦ ਉਪਜਾਏ । ਕਰੇ ਬਿਲੋਕਨਿ ਕੇਂਸ਼ਵ 

ਦਾਸ । ਗਨ ਜੀਵਨ ਕੌ ਕੀਨਿ ਬਿਨਾਸ਼ ॥ ੯॥ ਕੌਲ" ਸਸੇ ਇੱਤਕਾਦਿਕ 
ਮਾਰੇ । ਤੀਤਰ, ਲਵੇ, ਬਟੋਰ ਪ੍ਰਹਾਰੇ । ਬੈਧ ਮਤੋਗਨਿ ਪਰ ਲਟਕਾਏ। 
੧ਓੜਿਕਾ ਅਰਾਧਨ ਦੇ ਪਰਾਯਨ (ਆਸ਼੍ਰੇ) । “ਸੂਰਬੀਰ ਪੰਥ ਦੇ ਰਚਣੇ ਨੂੰ । “ਹੋਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
ਬਚਿਤ ਨੂੰ ਸਤੋਗੁਣੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖੀਰ ਆਦਿਕ ( ਸੂਖਮ ) ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । “ਹੋਰ ਨਹੀਂ । 
੬ਜਘਣੇ ਬਨ ਵਿਚ । “ਗਾਹ ਕਰਕੇ । “ਇਕ (ਸ਼ਿਕਾਰੀ) ਪੰਛੀ, ਲਗਰ ਦਾ ਨਰ । ੯ਸੂਰ ।__. 

#ਜੈ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ “ਮਦਰਾ ਦਹਿਤਾ ਸਪਤ ਕੁਲ ਭੰਗ ਦਹੈ ਤਨ ਏਕ”ਇਹ ਉਥੇ 
ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਦੁਸਰੇ ਹੋਮ ਕਰਨ ਕਰੌਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹਨ 
ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਝੈਗ ਅਵੀਮ ਤੇ ਕਿਊਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਂ ਊ _ 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਮ-ਪੂਰਜ ( ੪੯੪੭ ) 

੯ ਕੋ ਭਟ ਗਨ ਲਯਾਏ॥ ੧੦ ॥ਬਿੰਦ ਮਿਤ ਪੇਂਖੇ 
_ਕ੍ਰਿਪਾ ਅਧੀਨ ਭਯੋ ਦਿਜ ਤਬੈ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮਾ ਨਿਜ ਜਾਨੋ(ਚਲਿ 
ਆਯੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਥਾਨੇਂ ॥ ੧੧॥ ਆਸ਼ਿਖ ਬਾਦ ਉਚਾਰਨਿ ਕਰਯੋ । 
ਹੁਕਮ ਪਾਇ ਚੌਂਕੀ ਪਰ ਬਿਰਯੋ। ਲਖਿ ਅਵਸਰ ਕੋ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ/ਨ੍ਰਿਪ 

- ਕੌ ਸੇਵਨ ਕਠਨ ਮਹਾਨਾ” ॥੧੨॥ ਤਉ ਜਿ ਕੁਛ ਬੂਬਕੋ ਨਿਿਪ ਚਗੈਮਤਿ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਤਿ ਤਬਿ ਕਹੈ । ਬਿਨਾ 'ਬੂੜਿਬੇ” ਕਹਨ ਨ ਬਨੇ । ਨਹਿ 
ਸਨਮਾਨਹਿ, ਜੇ ਇਮ ਭਨੋ'॥੧੩॥ ਧੀਰ ਪੁਰਸ਼“ ਕੀ ਹੈ ਅਸ ਚਾਲਤਉ 
ਜਿ ਹੁਦਿ ਉਪਕਾਰ ਬਿਸਾਲ।ਬਿਨਾ ਬੂਬਿਬੇ ਬੁੱ ਧਿਜਨ ਕਹੈਂ।ਮਾਨਹਿ ਨ੍ਿਪ 
ਕੈਧੋਂ ਨਹਿ ਚਹੈ'॥ ੧੪ ॥ ਮਹਾਂ ਪ੍ਯੋਗੇ ਬਨੇ ਤੁਮ ਕਰਤਾ । ਬਿਘਨ ਨ 
ਪਰੈ, ਚਹੌਂ' ਗਨ ਹਰਤਾ” । ਮੰਗਲ ਆਦਿ ਪੁੰਠ ਬਹੁ ਦਾਨਕਰਿਬੇ ਬਨਹਿੰ 
ਕਾਜ ਸਿਧ ਠਾਨਿ ॥ ੧੫ ॥ ਤੁਮ ਗਨ ਮ੍ਰਿਗਨਿ ਪੰਡੀਅਨਿ ਘਾਯੋਨਾਹਕ 
ਹਿੰਸਾ ਕਰਮ ਕਮਾਯੋ। ਬਡ ਬੁਧਿਵੈਤਨ ਕੋ ਸਿਰਮੌਰ । ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਹੁ 
ਹਰਿ ਸਿਰਮੌਰ" ॥੧੬॥ ਸਭਿ ਜੀਵਨ ਮਹਿੰ ਬੜਾਪਕੋ ਸੋਇਜਿਤਿਕ ਜਗਤ 
ਦੀਖਤਿ ਸਭਿ ਕੋਇ । ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ ਨਾਹਨ ਨੀਕੀ । ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੀ 
ਖਗਨਿ ਮ੍ਰਿਗ ਜੀ ਕੀ॥੧੭॥ਮੈ' ਚਾਹੌਂ ਹੁਇ ਪੁਰ ਪੁਯੋਗ।ਨਾਂਹਿ ਤਕਰੈਂਹਾਸ 
ਸਭਿ ਲੋਗ/ਦੇਵਿ ਅਰਾਧਨ ਤਤਪਰ ਰਹੀਆੰਹ। ਜਿਸ ਤੇ ਬਿਦਤਹਿ ਤਿਮ 
ਤੁਮ ਚਹੀਯਹਿ ॥੧੮॥ਹਿੰਸਾ ਕੇ ਸਮ ਦੋਸ਼ ਨ ਕੋਈ । ਆਗੇ ਜਜੋਂ ਰਾਵਰਿ 
ਇਛ ਹੋਈ । ਤਥਾ ਕਰਹੁ ਮਨ, ਸਮੁਝਿ ਬਿਚਾਰਹੁ । ਮਮ ਬਚ ਭਲੋ ਬਰੋ 
ਨਿਰਧਾਰਹੁ॥੧੯॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਦਿਜਬਰ ਕੇ ਅਸ ਬੈਨ । ਮਨ ਮੁਰਬਾਨੋ 
"(ਕਾਠੀ ਦੇ) ਕੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲਣਕਾਏ । ਕਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ( ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ) ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। 
ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ । ੯ਐਵੇ” ਜੇ ਆਖੇ । “ਬੁਧਮਾਨ। <ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਮੰਨੇ _ਯਾ ਨਾ ( ਮੰਨੇ ) । “ਮੈਂ 
ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ (ਵਿਘਨ) ਨਾਸ਼ ਹੋਣ । “ਹਰੀ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਹੈ। __ 

“ਕਾਲੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਰਾਖਸ਼ਭੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ 
ਸੈਂਢੇ ਬੱਕਰੇ ਰੇਜ਼ ਭੇਟਾ ਹੈਦੇ ਹਨ, ਵਿੰਧਜਾ ਵਾਲੇ ਕਾਲੀ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ, 
ਤਿਸ ਤ 

ਰ ਰਕਮ ਇੱ ਦੇਵੀ ਲਹੂ 
ਦੀ ਭੇਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਕੋਈ 
“ਜੈਨੀ” ਵਜਕਤੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਗਫ ਹੋਕੇ ਬੀ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਪਾਨ ਦੇਣੀ ਤੇ ਤੁਰ ਮਾਰਲ ਦੱਸਣ 
ਹਨ । ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੱਕਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਾਜ ਦੇਵੀ [ ਦੇ 
_ਪ੍ਰਸੈਗਾਂ ਵਿਚ ਐਸੀਆਂ ਅਸੈਗਤੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ। 



_.ਤ ਕੁ ਪੁਰਾਪ ਸੂਰਜ। (੪੯੪੮) __ ਸਿ ਰਿਤੁ ੩। ਅੰਸੂ ੮, _ 

ਕਰਨਾ ਨੈਨ” । ਸਭਿ ਸੁਭਟਨ ਸੋਂ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। “ਕਰ ਦਿਹੁ ਮ੍ਰਿਗ ਖਗ ਰ 
ਬੈਧਨ ਹਾਨਾ ॥੨੦॥ਪੰਡਤ ਕੋ ਪ੍ਰਮੋਦ' ਹਮ ਰਾਖਨਿ।ਕਹਯੋਮਾਨੀਐ ਕਰਿ 
ਅਭਿਲਾਖਨ।ਤਤਛਿਨ ਭਟਨਿ ਛੋਰਿ ਜਥਿ ਦੀਏ। ਮਰੇ ਹੁਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਸੁ 

ਜੀਏ॥੨੧॥ਕੋ ਉਡਿਚਵੇਅਕਾਸ਼ਮਝਾਗਾਕੋਦੌਰੇ ਭੂ ਪਰਡਰ ਧਾਰਾਕੋਚਿਤ 
ਬਾਂਦੇ ਕੋਚਿਤ ਦਾਂਏ । ਧਾਏ ਜਨ ਜੀਵਤ ਗਹਿ ਲਜਾਏ ॥ ੨੨॥ ਕੇਸ਼ਵ 
ਅਵਿਲੋਕਤ ਬਿਸਮਾਯੋ। ਪੈਨ ਪੈਨ” ਕਹਿ ਜਸੁ ਬਿਰਧਾਯੋ। “ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ 
ਅਹੋ ਸਮਰੱਥ। ਮਾਰਨ ਜੀਵਾਲਨਿ ਤੁਮ ਹੱਥ॥੨੩॥ ਸੈਂ ਨਹਿੰ ਜਾਨਿ ਸਕ੍ਤੋ 
ਅਸ ਭੇਵ । ਜਗਤ ਈਸ਼ ਤੁਮ ਦੇਵਨ ਦੇਵ । ਜਥਾ ਜੋਗ ਰਾਵਰਿ ਗਰਿ- 
ਆਈ। ਮਾਨਹਿੰ ਬੈਨ ਦਾਸ ਸਮਦਾਈ॥ ੨੪॥ ਕਯੋਂ ਨਹਿ ਸਿਖ ਕੌ 
ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਵਹ। ਅੰਤਕ“ ਦ੫ ਤੋ ਅੰਤ ਬਚਾਵਹੁ। ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਕੋ ਲਗਹਿ _ 

ਨ ਲੋਸ਼ੂ। ਨਰ ਲੀਲਾ ਠਾਨਹੁ ] ਜਗਤੋਸ਼ੂ ! ॥ ੨੫॥ ਜਿਸ ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਆਪ 
ਕੀ ਹੋਇ। ਪਭੁ ਸਰੂਪ ਤੁਮ ਜਾਨਹਿੰ ਸੋਇਅਬਿ ਨਿਸ਼ਚਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਯੋ। 
ਧਰਮ ਹੇਤ ਤਨ ਕੌ ਤੁਮ ਪਾਯੋ? ॥ ੨੬ ॥ ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕਹਯੋ “ਤੁਮਹਿ 
ਅਨੁਸਾਰੇ । ਕਰਮ ਕਰਨਿ ਸਭਿ ਹਮ ਉਰ ਧਾਰੇ । ਜੇ ਤੁਮ ਕਹੁ ਇਹ 
ਲਗਹਿੰ ਨ ਆਫੇ। ਨਹੀ ਕਦਾਚਿਤ ਹਮ ਕਹੁ ਬਾਂਛੇ! ॥ ੨੭ ॥ ਸੁਨਿ ਹਰ- 
ਖਾਇ ਗਯੋ ਨਿਜ ਡੇਰੇ । ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰ ਕਗੰਤ ਬਹੁਤੇਰੇ ।-ਇਸ ਜਗ 
ਮਹਿ ਧਨ ਪਾਵਨ ਆਦਿ । ਇਨ ਤੇ ਬਨਹਿ ਮੋਹਿ ਅਹਿਲਾਦ ॥ ੨੮ ॥ 
ਦਤੀਏ ਜਸੁ ਪਾਵੋਂ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ। ਜਿਤ ਕਿਤ ਜਗ ਮਹ ਗੁਰਸਿਖ ਰਾਸ਼ੀ । 
ਭ੍ਰਤੀਏ ਇਨ ਮੈਗ ਨਾਮ ਜੁ ਮੇਰਾ। ਰਹੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਜਗਤ ਬਝੇਰਾ ॥੨੯॥ 
ਇਨ ਕੀ ਕਥਾ ਕਰਹਿ ਕਵਿ ਜੋਈ । ਜਗਦੈਬਾ ਜਗ ਮਹਿ ਬਿਦਤੇਈ। 
ਝਹਾਂ ਨਾਂਮ ਮੇਰੋ ਬਰਨੈਗੇ । ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਹੁ ਸੁਨਹਿਂ ਭਨੰ'ਗੇ ॥ ੩੦ ॥ 
ਨਿਸ਼ਚੈ ਅਸਿਧੁਜ ਕੌ ਗੁਰਨੰਦ|। ਸੁਜਸੁ ਬਿਦਤ ਜਿਮ ਪੂਰਨਚੈਦ। ਪੁਨ 

“ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮਨ ਮੁਰਬਾਇਆ (ਦੇਖਿਆਂ) ਗੁ ਜੀ ਨੇ । “ਖੁਸ਼ੀ। (ਇਸ ਦਾ)ਕਿਹਾ । “ਡਾਵ 
_ ਆਪ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਠੀਕ ਠੀਕ ਗੁਰਿਆਈ । (ਅ) ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਆਪ ਲਾਇਕ ਹੋ। 
“ਜਮ ਦੇ । #ਜੋ ਸਮਰਬ ਮਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸ 
ਥਾਵੇਂ ਨਯੂਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ $ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਜੈਂਸੇ ਜੀਵ 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 1ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੰਤ੍ਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਿ ਸਕਤੀ ਜੋ 
ਮਾਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ' ਪ੍ਰੋਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ $ ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਉ ਵੀ ਉਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 



ਰ੍ ਸ਼ੀ ਗੁਰੇ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ਰ ਰ ( ੪੯੪੯ ) `. ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੮, 

ਪਰਲੋਕ ਬਿਖੈ ਸੁਖ ਪਾਇ। ਸਕਲ ਰੀਤਿ ਕੀ ਕਰਹਿ ਸਹਾਇ ॥ ੩੧ ॥ 
ਦੀਰਘ ਹੁਤੇ ਭਾਗ ਮਮ ਪੂਰਬ । ਮਿਲਯੋ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਅਪੂਰਬ" । ਜਗ- 
ਦਬਾ ਕੇ ਬਿਦਤਨ ਮਾਂਹੀ । ਅਬਿ ਸੈਦੇਹ ਬਨੈ ਕਿਮ ਨਾਂਹੀ ॥ ੩੨॥ ਨਰ 
ਲੀਲਾ ਕੋ ਹੁਇ ਅਨੁਸਾਰੀ । ਮੁਹਿ ਜਸ ਦੈਨ ਆਦਿ ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰੀ"ਂ-। ਇਮ 
ਦਿਜਿੰਦ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ । ਕਰਤਿ ਬਿਚਾਰਨਿ ਕਿੱਤ ਮੁਕੌਦ'1 ॥੩੩॥ 
ਨਿਸਾਂ ਭਈ ਕਰਿ ਖਾਨ ਰੁ ਪਾਨ । ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਕ੍ਰਿਪਾਨਿਧਾਨ । ਜਾਂਮ 
ਜਾਮਨੀ ਤੋ ਉਠਿ ਜਾਗੇ। ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤਬਿ ਲਾਂਗੇ॥੩੪॥ ਸੁੱਖਾ ਅਰੁ 
ਅਫੀਮ ਛਕਿ ਕਰਕੌ। ਬਸਤ ਸ਼ਸਤ੍ ਦੁਤਿਵੈਤ ਪਹਿਰਿ ਕੌ । ਬਿੱਪ੍ਰ ਹਕਾ- 
ਰਜੋ ਸੈਗ ਮਿਲਾਇ । ਚਢਿ ਤੁ ਰੋਗ ਗਮਨੇ ਸੁਖਦਾਇ ॥ ੩੫ ॥ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ 
ਅਰੂਦਢਿ ਝੰਪਾਨ”। ਨੈਣਾਦੇਵੀ ਕੀਨਿ ਪਯਾਨ । ਸੌਜ ਸਮਾਜ ਹਮਨ ਕੌ 
ਸਾਰਾ । ਰਾਖਯੋ ਦਾਸਨ ਬਹੁ ਕਰਿ ਤਯਾਰਾ ॥ ੩੬॥ ਉਤਲਾਵਤਿ ਪਹੁੰਚੇ 
ਗੋਸਾਈਂ' । ਦਿਵਸ ਚਢੇ ਲਗਿ! ਥਿਰੇ ਸਥਾਈ”। ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਕੌ ਹਮਨ 
ਕਰੈਨ । ਨੌਮ ਸਹਿਤ ਸੋ ਮੰਤ੍ਰ ਪਠੈਨ ॥੩੭॥ ਦੁਹਿਦਿਸ਼ਿ ਹਮਨ ਕੁੰਡ ਕੇ 
ਆਸਨ । ਏਂਕ ਬਿਨਾ ਜਿਨ ਦੂਜੀ ਆਸ ਨ। ਬੈਠੇ ਦਿੱਜ ਸਮੇਤ ਬਿਧਿ ਸੈਗ॥ 
ਸੁਚ ਹੈ ਕਰਿ ਜਲ ਤੇ ਸਰਬੈਗ ॥ ੩੮ ॥ ਧਕਾਨ ਭਗਵਤੀ ਕੋ ਤਬਿ ਠਾਨਾ। 
ਦਹਿਨ ਬਦਨ ਤੋ ਮੰਤ੍ਰ ਬਖਾਨਾ । ਪਾਵਕ ਬਿਖੈ ਅਹੁਤਿ ਕਰਿ ਪਾਵਨ । 
ਕੀਨਿ ਹੁਤਾਸਨ ਲਾਟ ਉਠਾਵਨਿ ॥੩੯॥ ਵਹਿਰ ਕੁੰਡ ਤੇ ਚਰੂ“ ਨ ਪਰੈ । 

_ ਬਿਧਿ ਸੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਇਬੋ ਕਰੈਂ। ਹਮਨ ਸੁ ਲੱਛਨ ਹੋਵਤਿ ਜਜੋਂ' ਜਜੋਂ' । ਬਿੱਪ੍ਰ 
ਅਨੰਦ ਧਰਤਿ ਹੈ ਤਜੋ' ਤੋਂ ॥ ੪੦ ॥ ਪਠਨਿ ਮੰਤ ਕੋ ਨੌਮ ਜਿਤੇਕ। ਬਿਧਿ 
ਸੋਂ ਹੋਮਤਿ ਪਠਜੋ ਤਿਤੇਕ। ਬਹੁਰ ਉਠੇ ਪ੍ਰਭੁ ਪੁਰ ਦੋ ਆਏ। ਮੰਗਲ ਮੋਦ 
ਹੋਤਿ ਸਮੁਦਾਏ ॥੪੧॥ ਅਲਪ ਅਹਾਰ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭੁ ਤਬੈ। ਅਲਪ ਬੋਲਿਬੋ 
ਸੁਨਿਬੋ ਸਬੈ । ਨਿੰਦ੍ਰਾ ਅਲ੫, ਸੁ ਜਾਗਤਿ ਰਹੋ । ਦੇਵੀ ਬਿਦਤਿਨਿ ਕੋ 
“ਅਸਚਰਜ । “ਮੁਕੰਦ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ) ਕੀਰਤੀ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ । “ਪਾਲਕੀ ਤੇ । “ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ । 
(ਅ) ਫਿਕਕੇ । “ਅਹੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅੰਨ [ਸੈਸ:, ਚਰੁ] । 

#ਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਸ ਦੇਣ ਤੇ ਜਗਤ ਲੀਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ-ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ 
ਇਕ ਚੋਜ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਦ' ਇਸ਼ਟ ਦੇਵੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਰ 

1ਪਾ:-ਕਰਤਿ ਬਿਚਾਰ ਸੂ ਫ਼ਿੱਤ ਮੁਕੰਦ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸ਼ੁਰਜ । ( ੪੯੫੦ ) ਰ ਰਿਤ ਤੇ । ਯੂ ੯. 

ਚਿਤ ਚਹੈਂ-॥੪੨ “ਚਿਤਿ ਕਰ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁੱਤੇ 'ਅੇਾਂਪਰੰਗ 
੍ ਬਰਨਨੀ ਨਾਮ ਅਫ਼ਣਮੋ ਅੰਸੂ ੮॥ 

ਰ ੯. [ ਸ਼ਰਪਨ ਦਰਸ਼ਨ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਕਰਤੋਂ ਹਮਨ ਬਿਧਾਨ ਕੌ ਬੀਤ ਗਏ ਪੋਚ ਮਾਸ । ਸੌਜ ਹਜਾਰਹੁ 
ਮਣ ਪਰੀ.ਪਾਵਕ ਭਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਮਾਸ ਅਸੌਜ-ਸੁਕਲ ਪਖ 
ਆਯੋ।ਨੌਮੀ ਦਯੋਸ ਅਨੰਦ ਉਪਾਯੋ।ਸਰਬ ਠੌਰਤੋ ਪੂਜ ਬਝੇਰੀ'। ਹਮਨ 
ਸੁ ਮੰਤ ਕੀਨ ਬਹੁ ਬੇਰੀ॥੨ ॥ ਪੰਚ ਪਹਿਰ ਕੌ, ਨਉ ਦਿਨ-ਹੋਵਾ। ਨਿਸ 
ਮਹਿੰ ਦੇਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਵਾ । ਸੁਪਨ ਬਿਖੈ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਜਗਮਾਈ । ਨਿਜ 

`_ ਆਵਲਿ ਕੌ ਦਿਯੋ ਬਤਾਈ ॥ ੩॥ “ਹੇ ਸੁਤ ! ਹੋਮਹੁ -ਮੰਤ੍ਰਸਮੇਤਾ। ਧਰਹੁ 
ਧਯਾਨ ਮੁੜ ਆਵਨਿ ਹੇਤਾ। ਸਮੋ ਹੋਇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਜਬੈ । ਏਕ ਵਾਰ 
ਆਵੇਂ ਚਲਿ ਤਬੈ ॥੪॥ ਸਵਲ ਮਨੋਰਥ ਕਰਹੁ ਤੁਹਾਰਾ। ਦੈਹੋਂ ਬਰ ਜਿਮ 
ਦੇ ਇਮ ਕੈ ਜਾਮ ਉਠੇ-ਸਪਲ-ਲਾਨਜੋ ਰ 

॥੫॥ ਅਨੰਦ ਮਹਾਨਾ।ਬਸਤ੍ਰਸ਼ਸਤ੍ ਬੈਠੇ ਸਵਧਾਨਾ। 
ਦਿਜਬਰ ਮਿਲਕੋ ਆਨਿ ਥਿਰ ਹੋਵਾ। ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਜਿਮ ਸੁਪਨਾ. ਜੋਵਾ ॥੬॥ 
ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ-ਅਨੰਦਯੋ। €ਜੈ ਜਗਦੈਬਾਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਖੈਦਯੋ। 
“ਜਫਲਹਿਗੀ ਸਭਿ ਕਿੱਤ ਹਮਾਰੀ । ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਸ ਲੇਹ ਇਕ ਬਾਰੀ 
॥ ੭॥ ਸੁਨਹੁ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਧਾਂ ਕ੍ਰਿਤ” ਹੋਈ । ਬਿਦਤਹਿ ਜਿਸ ਦਿਨ 
ਪੂਰਨ ਸੋਈ'। ਨੌਮ ਸਮੇਤ ਹਮਨ ਕੋ ਕਰਹੁ । ਧਕਾਨ ਜਥਾਵੜ ਨਿਤਪਰਤਿ 
ਧਰਹੁ ॥ ੮ ॥ ਪਠਿ ਪਠਿ ਮੰਤ੍ਰ ਹੋਮ ਹੁਇ ਜੇਤਾ । ਕਾਰਜ ਬਨਯੋਂ ਜਾਨੀਐ 
ਤੇਤਾਂ ।' ਸੁਨਿ ਵਿਜ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਿਰਕਾਲਾ। ਲਗੇ ਬੈਠਿਬੇ ਤਬਹਿ _ 
ਬਿਸਾਲਾ ॥੬॥ ਦਾਦਸ਼ ਜਾਮਹਿ ਕੌ ਇਕ ਆਸਨਾਂ । ਹੋਮ ਕਰਹਿੰ ਬਡ ਲਾਟ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਿ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੈਠਨਿ ਕਰੇ । ਸੈਧਕਾ ਲਗਿ ਇਕ ਸਮ ਹੀ 
ਬਿਰੇ॥੧੦॥ਸਰਬ ਨਿਸਾ ਪੁਨ ਪਣਤੇ ਰਹੈਂ।ਅਗਲੇ ਦਿਵਸ ਹਮਨ ਹੀ ਚਹੈ। 

ਰ ੧ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ (ਦੇਵੀ) ਬਹੁਤ ਪੂਜੀ ਦੀ ਹੈ । “ਪੰਜ ਪਹਿਰ (ਰੋਜ਼ ਪੂਜਾ ਕਰਦਿਆਂ) ਨੰ ਦਿਨ 
ਹੈ ਕਰਮਨ (ਨੀਤ ਵਡ ਵਾਲ ਨ) ਹੋ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਤੇ ਰ 

ਚੈਗਾ ਜਾਣਿਆ । $ਅੱਧੀ ਕਾਰ । “ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟੇਗੀ ਉਸ ਦਿਨ 
ਵਗ ਬਾ ਪਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਆਸਨ #ਪਟ-ਅਬ। _ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੯੫੧) _ ਰਿਤੁ ੩ । ਅੱਸੂ ੯, 

ਸੈਧਕਾ ਦੁਤੀ ਹੋਇ ਤਬ ਹਟੈਂ । ਦਰਾਦਸ਼ ਪਹਿਰ ਮੰਤ੍ਰ ਹੀ ਰਣੈਂਦ ॥ ੧੧੯ 
ਤਬਿ ਕਿਛ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੋ ਕਰੈਂ । ਨਿੰਦਾ ਅਲਪ ਭੂਮ ਪਰ ਬਿਰੈਂ। ਚਤੁਰ 
ਪਹਿਰ ਬਿਸਰਾਮ ਕਰੇਤੇ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠਤਿ ਪਠੰਤੇ ॥੧੨॥ ਤਿਮ ਹੀ 
ਹਮਨ ਅਗਨਿ ਮਧ ਕਰੈਂ । ਚਰੂ ਸੁ ਕਰ ਪੰਕਜ ਮਹੁੰ ਧਰੈ" । ਦ੍ਰਾਦਸ਼ 
ਪਹਿਰ ਹੋਮ ਆਰੈਭਾ । ਸਕਲ ਬਿਲੌਕਤਿ ਭਏ ਅਚੈਭਾ।੧੩॥ਮਹਾਂ ਉੱਗ 
ਤਖ ਤਾਪਨ ਕਰਿਹੀਂ।ਰੈਨ ਦਿਨਾ ਮਨ ਧਕਾਨ ਸ ਧਰਿਹੀਂ । ਚਭਰਭਜੀ 
ਮਹਿ ਝਿਤਿ ਠਹਿਰਾਈ । ਕੇ ਇਕ ਰੂਪ ਨ ਅੰਤਰ ਰਾਈ ॥ ੧੪॥ ਕੋਤਿਕ 
ਦਿਨ ਇਸ ਬਿਧਿ ਕੋ ਕਰਿਕੈ । ਕਰਤਿ ਪ੍ਰਮੈਨ ਚੈਡਿ ਹਿਤ ਧਰਿਕੈ। ਪੁਨ 

_ ਗੁਰ ਅਪਰ ਨੇਮ ਕੌ ਲਾਰੇ॥ਸਵਾ ਜਾਮ ਜਾਮਨਿ ਤੇ ਜਾਰ॥੧੫॥ਦੈ ਘਟਿਕਾ 
ਮਹਿੰ ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨੈ। ਜਾਮ ਰਹੀ ਤੇ ਹੋਮਨਿ ਠਾਨੈ'। ਸਵਾਜਾਮ ਦਿਨ 

_ ਆਵਹਿ ਜਾਵਦ । ਬੈਠੇ ਰਹੈਂ 'ਦੇਕ ਰਸ ਤਾਵਦ॥੧੬॥ਗਿਰ ਪਰ ਹੀ ਬਾਸਾ 
ਬਹੁ ਕਰੇਂ । ਆਇ ਕਦਾਚਿਤ ਆਨੰਦਪੁਰੇ । ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਬੈਗਾਲਾ। 
ਉਤ ਕੀ ਮੈਗਤਿ ਮੇਲ ਬਿਸਾਲਾ ॥੧੭॥ ਬ੍ਹਮਪੁੱਤ ਲਗਿ ਢਾਕਾ ਆਦਿ । 
ਪਟਰਤ ਅਰੁ ਮਖਸੂਦਾਵਾਦ । ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਤੁ ਅਨੌਦਪਰਿ ਆਏ । ਅਨਿਕ 
ਅਕੋਰਨਿ ਅਰਪਨ ਲਯਾਏ ॥ ੧੮ ॥ ਆਨਿ ਅਨੰਦਪਰਿ ਡੋਂਰਾ ਕੀਨਾ । 
ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਬਡੇ ਪ੍ਰਬੀਨਾ । ਸੁਨਯੋਂ ਸਭਿਨਿ “ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਰ ਪਰ ਹੈਂ। 
ਜਗਦੈਬਾ ਕੌ '੫ੁਜਨਿ ਕਰਿਹੈਂ? ॥੧੯॥ ਲਯੋ ਮਸੈਦ ਸੈਗ ਤਬਿ ਮੈਗਤਿ । 
ਦਰਸ਼ਨ ਚਹੈਂ ਪਰੋਮ ਮਨ ਰੈਗਤਿ । ਗਏ ਸਕਲ ਚਲਿਕੈ ਤਿਸ ਥਾਨਾ । 
ਜਹਾਂ ਬਿਰਾਜਤਿ ਕ੍ਿਪਾਨਿਧਾਨਾ ॥ ੨੦ ॥ ਮੰਤ ਪਾਠ ਕਰਿ ਲੀਨਿ ਹਮਨ 
ਜਬਿ । ਉਠੇ ਭਵਨ ਤੇ ਆਨਿ ਪ੍ਰਗੂ ਤਬਿਨਾਨਾ ਢਿੱਤ੍ਰਤਿ ਫਰਸ਼ਮਹਾਨ। 
ਬੈਠਿ ਬਿਗਾਜਤਿ ਭੇ ਤਿਸ ਥਾਨਾ॥੨੧॥ ਹੁਕਮ ਭਯੋ ੪ਸੈਗਤਿ ਅਬਿ 
ਆਵੈ । ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੈ?। ਜਾਇ ਮੇਵਰੇ ਤੁਰਤ ਹਕਾਰੇ । 
ਸਹਿਤ ਮਸੈਦਨ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰੇ॥੨੨॥ਹਰਖਤਿ ਹੁਇ ਕਰਿ ਅਨਿਕ ਅਕੋਗ 
"ਰੱਬ ਕਵਲ ਵਿਚ ਧਾਰਦੇ ਹਨ ਚਰੂ । ੍ 

` #੧੨ ਪਹਿਰ ਯਾ ੩੬ ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਕ -ਮਾਸਨ, ਬਿਨਾ ਨਿੰਦ! ਤੇ ਅੰਨ ਜਲ ਦੇ 
ਹੋ ਸਕਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਮੁਮਕਿਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਤਕੰਤ ਕਸ਼ਟ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਬੈਠਣਾ, ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਵਾਲੇ ਅਵਤਾਰ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 
ਦੀ ਬਾਤੀ ਦਾਜ ਨਵ ਹਨ ਕੱਲਾ ਵਦੀ ਲਹ ਲਨ ਨਲ 
ਪੰਭਤ ਜੀ ਦਾ ੩੬ ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ( 9੬੫੨ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਮੂ ੯. 

ਆਏ ਸ਼ੀਘੂ ਦਰਸ਼ ਕੀ ਲੋਗਜੋਰਿ ਜੋਰਿ ਕਰ;ਪਗ ਸਿਰ ਧਰਿ ਧਰਿ। ਅਰ- 
ਪਹਿ ਅੱਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿ ਕਰਿ ॥੨੩॥ ਇਕ ਮਾਲੀ ਪਟਨੇ ਬਸਕੀਨ"॥ 

_ਬੈਦਤਿ ਚਰਨ ਦਰਸ ਕੋ ਕੀਨਿ । ਤਿਸ ਕੋ ਦੇਖਤਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਾਨਾ। ੍ਯਾ 
ਤਵ ਨਿਕਟ ਭੋਟ ਹਿਤ ਆਨਾ? ॥੨੪॥ “ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਾਗ ਲਗਾਯੋ। 
ਹਿਤ ਰਾਵਰ ਕੇ ਤਰੁਵਰ ਲਜਾਲੋ । ਉੱਤਮ ਬਡ ਰਸਾਂਲ ਕੋ ਅਹੈ। ਲਗਹ 
ਤਹਾਂ ਜਿਹਣਾਂ ਪ੍ਰਭੁ ਕਹੈਂ? ॥੨੫॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਧਨੁਖ ਸੰਭਾਰਾ । 

ਥੋਂਚਤਿ ਤਬਹਿ ਬਾਨ ਕੌ ਮਾਰਾਂ । ਸਵਾ ਕੋਸ ਪਰ ਉਤਰਜੋ ਜਾਈ । ਤਿਤ 

ਦਿਸ਼ਿ ੩ਿਸ ਕੋ ਦੀਨਿ ਬਤਾਈ ॥ ੨੬॥ ਸੇਵਕ ਲੇ ਕਰਿ ਸੈਗ ਸਿਧਾਏ। 

ਗਭੜੋ ਤੀਰ ਜਹਿਂ ਬਾਨ ਦਿਖਾਏ । ਤਹਾਂ ਅਰੋਪਨਿ ਕੀਨਸਿ ਮਾਲੀ.ਪਤਿ- 
ਪਾਲਾ ਪੁਨ ਭਈ ਬਿਸਾਲੀ ॥੨੭॥ ਅਬਿਲੌ ਖਰਜੋ ਸੁਨਯੋ ਹਮ ਜੋਇ।ਨਹਿੰ 
ਲੋਚਨ ਤੇ ਦੇਖਯੋ ਸੋਇ। ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਸਾਲਾ । ਸਤਿਗੁਰ 
ਕਰਤਿ ਭਏ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ॥ ੨੮ ॥ ਜਥਾਜੋਗ ਦੈ ਦੈ ਸਿਰੁਪਾਉ । ਖੁਗੰਹੀ 

ਕਾਮਨਾ ਭਏ ਬਿਦਾਉ। ਹੋਇ ਨਿਹਾਲ ਸੁਜਸੁ ਕੇ ਕਰਿਤੇ ਦੂਣ ਚਊਣ 
ਭਾਉ ਕੌ ਧਰਿਤੋ ॥ ੨੯॥ ਅਧਿਕ ਅਨੰਦਤਿ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੇ । ਜਹਿ ਕਹਿਂ 
ਗੁਰੂ ਬਿਤੰਤ ਉਚਾਰੇ । “ਰਾਖਹਿੰ ਪੈਜ ਹਿੰਦੂਅਨਿ ਕੇਰੀ । ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਕੀ 
ਜਰਾਂ ਉਖੇਰੀ ॥ ੩੦ ॥ ਕਠਨ ਅਧਿਕ ਤ੫ ਤਨ ਮਹਿ ਧਾਰਜੋ । ਨਿੰਦਰ 

ਅਸਨ ਅਲਪ ਨਿਰਧਾਰਯੋ/ਬੁਹਮ ਪੁੱਤਰ ਲਗਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮੈਗਾ । ਉਚਰਤਿ 
ਗਮਨੇ ਲੋਕ ਨਿਮੈਗਾ ॥੩੧॥ ਇਤ 'ਸੰਤਿਗੁਰ ਨਿਤ ਪਾਠ ਕਰੇਤੇਂ । ਡਾਰਿ 
ਅਹੂਤੀ “ਜੈ? ਉਚਰੈਤੇ।ਪਾਨੀ ਪੀਵਨ ਅਸਨ ਅਚਨ ਕੌ । ਸੈਜਮ ਬਿਖਮ” 
ਰੋਕ ਰਖਿ ਮਨ ਕੋ॥ ੩੨ ॥ ਘਾਮ ਸੀਤ ਬਾਲਹਿੰ ਬਹੁ ਤਨ ਪਰ । ਨਾਨਾ 
ਭਾਂਤਿਨ ਕੇ ਸਖ਼ ਪਰਹਗਿਡੂਖ ਪਯਾਸ ਤੋਂ ਭੋਲਤਿ ਨਾਂਹੀ। ਭਏ ਜਿਤੇਂਦੀ___ 

ਏਕੋ ਚਾਹੀ ॥ ੩੩ ॥ ਗਿਰ ਪਰ ਬਾਸਾਂ ਕਗੰਹੈ ਘਨੌਰੇ । ਇਕ ਹੀ 
ਵਾਡੰਹ ਵਧ੩ : ਕਗੰਤ ਸੋਗ, ਕਰਾਰ ਦਸ ਸੂਸ। ਕਕਗੇ ਤਿਹ 
ਧਤਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥੩੪॥ ਏਕ ਰੂਪ ਹੁਇ ਅੰਤਰ ਹਰਕੋ” । ਸੁਰਨਿ ਬਿਖੈ ਖਰ- 
ਭਰ ਤਬਿ ਪਰਯੋ। ਸ਼ਕਤਿ ਇੰਦ੍ਰਾਠੀ ਆਦਿਕ ਜੋਈ । ਆਇ ਅਗਾਰੀ 

ਬਿਰ ਹਰੈ ਤੇਈ ॥੩੫॥ ਨਿਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੌ ਕਰਤਿ ਬਖਾਨੀ । “ਹਮਰੋ ਦਰ 

ਪੈ 

--੨ -=੩੬> 

੧ਦ ਵੱਸਣ ਛਾਲਾ । “ਕਠਨ ਮੈਜਮ ਕਰਦੇ ਹਨੇ । ਬਦੁਸਫੇ ਦੁਆਰ ਸੂਆਂਸ ਫਿਕਾਉਂਦੇ 

ਹਨ । “ਭੇਦ ਦੂਰ ਕੀਤਾ । ਰ 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੯੫੩) _ _ਰਿਤੁ ੩। ਅਸੂ ੯, 

ਦਲਕ ਲਿਹ ਮਾਨੀ? । ਧਨਦ" ਸ਼ਕ/ਟ ਨਿਜ ਕਹੈ ਪ੍ਰਕਾਉ । “ਨਵ 
ਨਿੱਧਨ ਹਮ ਤੇ ਲਿਹੁ ਪਾਉ”॥੩੬॥ ਸਿੱਧ ਅਸ਼ਟ ਦਸ਼ ਕਰਹਿ ਉਚਾਰੀ । 
“ਕਯੋਂ ਤੁਮ ਤਾਪ ਤਪਹ ਤਨ ਭਾਂਰੀ । ਹਮ ਸਗਰੀ ਰਾਵਰਿ ਅਨੁਸਾਰੀ । 
ਚਹਹ-ਸੁ ਕਰ/ਹੋ ਨ ਲਾਗ ਅਵਾਰੀ?।੩੮॥ ਕੌਨ ਕੌਨ ਗਿਨੀਅਹਿ ਸਭਿ 
ਆਈ । । ਡਿਨ ਦਿਸ਼ਿ ਨਹਿਂ ਗੁਰ ਦਿਸ਼ਟਿ ਚਲਾਈ । ਮਨ ਅਡੋਲ ਰਾਖਯੋ 
ਤਿਸ ਬੇਰਾ । ਚਲੋ ਪੌਨ” ਜਿਮ ਅਚਲ ਸੁਮੇਰ॥੩੭॥ਜੋ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ੁਰੀ' ਆਦਿ 
ਸ਼ਕਤਿ ਹੈ। ਤਿਸੀ ਧਕਾਨ ਮਹਿ" ਚਿਤ ਅਸ਼ਕਤ ਹੈਂ । ਜਿਸਹਿ ਅਰਾ- 
ਧਹਿ ਸ਼ਿਵ, ਬਿਧਿ, ਬਿਸ਼ਨੂ । ਬਰਨ; ਕੁਬੇਰ; ਸੂਰ; ਸਸਿ, ਜਿਸ਼ਨ੍ਰ॥੨੯॥ 
ਸਭਿ ਸਰ ਰੱਛਕ, ਭੱਛਕ (ਦੁਸ਼ਟਨਿ।ਜਨ ਕੇ ਸੁਖਦਾ, ਕਟ/ਹਿ ਅਰਿਸ਼ਟ- 
ਨਿ? । ਸ਼ੇਖ਼ਸ਼ਾਇੰ ਮਹਿੰ ਜੋ ਲੈ ਭਈ" । ਬਿਧਿ ਕੀ ਰੱਛਜਾ ਹਿਤ ਨਿਕਸਈ 

_॥ ੪੦ ॥ ਮਧੁਕੈਂਟਕ ਕੀ ਮਰਦਨ ਕਰਤਾ । ਪੁਨ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਕੀ ਰਣ 
ਦਰਤਾ ।ਖ੍ਰੈਮੁਨੈਣ ਕੀ ਪ੍ਰਾਨਨਿ ਹਰਤਾ। ਚੈਡਮੁੰਡ੯ ਕੀ ਓਜ ਨਿਵਰਤਾਂ । 
੪੧ । ਸੱਭ ਨਿਸ਼ੁੰਭ ਸੈਘਾਰਨ ਕਾਲੀ । ਨਾਸੇ ਅਨਗਨ ਦੁਸ਼ਟ ਕੁਚਾਲੀ । 
ਜਗ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਿਸਾਲੀ । ਸਭਿ ਸੈਘਾਰਨਿ ਪਲੈ ਕਰਾਲੀ'” । 
੪੨ ॥ ਜਿਸ ਕੋ ਆਦਿ ਨ ਅੰਤ ਕਦਾਈ । ਕਿਸ ਤੇ ਪਾਰ ਨ ਪਾਯੋ ਜਾਈ। 
ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਕੀ ਜੋਤਿ ਮਹਾਨੀ! । ਸਿਮਰੇ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਬਰ ਦਾਨੀ ॥੪੩॥ 

ਕਬੇਰ ਦੀ । “ਪੈਣ ਚੱਲਣ ਨਾਲ । ਦਮਹਾਂ ਮਾਇਆ । 5 _ ਮਗਨ;_ਤਦਾਕਾਰ । ਰਾ 
੬ਇੰਦ । “ਉਪੱਦਵ, ਕਸ਼ਟ, ਬਿਪਤਾ । "ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਪਰ ਸੈਨ ਵਾਲੇ (=ਵਿਸ਼ਨੂੰ) ਵਿੱਚ ਜੋ 
ਲੀਨ ਹੋਈ । <ਨਾਮ ਦੋ ਦੈੱਤਾਂ ਦਾ , "“ਭਜਾਨਕ ਪਲੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ । 
`__ ਤੈਂਪਾ:-ਤਿਸ ਮਹਿ ਨਿਸ ਦਿਨ । ਰ 

/ੁਣ ਇਥੋਂ ਏਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲੱਛੜ ਇੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ-ਯਗਤ ਕਰਤ॥ 
ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ, ਸੈਘਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਆਦਿ ਅੰਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ, ਪਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਭਾਵ 
ਅਪਾਰ, ਪਰਮ ਜਯੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਜੋਤ ਰੂਪ ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ । ਜਯੋਤ ਕਦੇ ਜਕੋਤੀ ਸਰੂਪ 

_ਤੋ' ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀ” ਰੱਖਦੀ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਥੁੱਪ ਦੋ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਫਿਰ 
ਜਿਸਨੂੰ ਅਪਾਰ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਨੂੰ ਅਪਾਰ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿਣਾਂ 
ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਤੁਲ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਦੇਵੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 
ਦੁਇ ਅਪਾਰ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮੰਤ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਜੂਦ ਹੈ ਦੋ ਨਹੀਂ' । ਜੇ ਦੋ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਵੇ' ਅਪਾਰ ਤੇ 
ਬੇਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦੇ, ਦੇਵੀ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨ, ਮਹੇਸ਼ ਵਾੜੂ ਇਕ ਰਚੀ ਹੋਈ 
ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਲਪਣੀ ਪਊ । ੧: 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। __ (੪੯੫੪) __ ਰਿਤੁਤ। ਅ੧ ੧੦. 

ਤਾਂਹਿ ਅਰਾਧਨਿ ਤਤਪਰ ਹੋਇ । ਤਪਹਿੰ ਤਪਨਿ; ਜਾਵਦ ਨਹਿ ਜੋਇ'। 

ਧਯਾਨ ਪਰਾਯਨ ਕਰਨਿ ਪੁਤੱਛ' । ਦਰਸ ਬਿਲੌਚਨ ਗੋਚਰ ਸੂਰੱਛ'੪੪॥ 
- ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਿੰਝੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁੱਤੇਦੇਵੀ॥੫ਮੈਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਨਵਮੇਂ ਅੰਸੂ-੯॥ 

ਰ _` ` ` ̀ ੧੦. [ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਢਿੰਨ੍ਹ]। ਰ 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਮੰਤੁ ਪਢਤਿ ਕਰਤੇ ਹਮਨ ਕਰਤਿ ਧਯਾਨ ਦਿਨ ਰੈਨ । ਕਰਨਿ 

ਪ੍ਰਸੈਸ਼ਾ; ਗੁਨ ਕਥਨਿ, ਕਹਹਿੰ ਸੁਨੈ ਨਹਿ ਬੈਨ ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਕਗਤ ਸੁ 

ਬਿਧਿ ਖੁਯੋਗਾੰਗੁਰ ਪੂਰੇ । ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਪ ਤਪ ਰੂਰੇ । ਬੀਤ ਗਏ ਨਉ 

ਮਾਸ ਕਰੋਤੇ । ਦਸਵੇਂ ਬਿਖੈ ਅਧਿਕ ਥਿਤਵੈਤ“॥੨॥ ਵਾਗਨ ਮਾਂਸ ਤਥਾ 
ਬਿਧਿ ਕਰੈਂ । ਹੋਮਤਿ ਚਰੂ ਮੰਤ੍ਰ ਕੋ ਰਰੈਂ । ਨਿਸ ਦਿਨ ਬਾਸ ਸੈਲ ਪਰ ਕੈ 
ਕੈ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੋ ਸੈਜਮ ਪੈਕੈੱ੩॥ ਜਾਗਤਿ ਰਹੈ' ਨੀਂਦ ਤਜਿ ਦੀਨੀ। 

ਏਕ ਅਰਾਧਨ ਪਰ ਮਤਿ ਭੀਨੀ। ਉਸਤਤਿ ਕਰਤਿ ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ । 

ਬ੍ਹਮ ਕਵਚ? ਕੋ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ ॥੪॥ ਚੇਡੀ ਪਾਠ ਜਪਹਿ ਬਹੁ ਬਾਰੀ । 
ਨਾਮ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਕਗੰਹੇ ਉਚਾਰੀ । ਛੇਦ ਅਚਕੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮਾਰਾਂ” । ਆਦਿ 

ਮੋਹਿਨੀ ਫੈਦ ਉਚਾਰਾ ॥੫ ॥ ਤਿਨ ਮਹਿ ਭਨਹਿੰ ਨਾਮ ਜੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾ । ਗੁਰ 
ਕਵਿਤਾ ਮਹਿ ਬਨੇ ਬਿਲੀਦਾ । ਸੋ ਸਭਿ ਨਾਮੁ ਰਟਹਿ ਬਹੁ ਬਾਰੀ । ਨਮੋ 
ਕਰਨਿ ਤਿਨ £ਗ ਉਚਾਰੀ ॥ ੬॥ ਜਾਨੀ ਪਰੀ ਬਿਦਤ ਅਬਿ ਹੁਇ ਹੈ । 

ਸਫਲ ਕਰੇਗੀ ਕ੍ਰਿਤ ਸਭਿ ਕੁਇ ਹੈ । ਇਮ ਹੀ ਵਾਗਣ ਮਾਸ ਬਿਤਾਯੋ । 

ਚਵੜੋ ਚੇਤ ਸੁੰਦਰ ਦਰਸਾਯੋ/੭॥ ਕੁਸਮਤਿ'” ਕਾਨਨ ਭੇ ਸਭਿ ਥਾਈਂ । 

੧ਜਦ ਤਕ ਨਹੀਂ“ ਦੇਖਦੇ (ਦਰਸ਼ਨ) । “ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਪਰਾਇਣ ਹੋਏ । “ਪਵਿੱਤਰ 

ਦਰਸ ਨੂੰ ਨੇੜ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । “ਵਿਧੀ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗ । “ਬਹੁਤ ਬੈਠਣ ਲਗੇ । 
੬ਖਾਨ ਪਾਨ ਦਾ ਪਾਕੇ । “ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਤ੍ਰ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਹਮਾਂ ਨੇ 

ਮਾਰਕੰਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ । ਤੇਤ੍ਰ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੱਭ ਅੱਡ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅੱਤ ਐੱਭ ਮੰਤ੍ਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਕਵਚ ਆਖਦੇ ਹਨ । “ਪਾਰਸ ਨਾਥ ਰੀਬ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਚਕੜੇ ਛੱਦ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਦੇ 

ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ । ਅਚਕੜਾ ਇਕ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਰਗਣ ਇਕ ਤੁਕ ਵਿਚ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ ($।$ $। $। 6) । _ ਯਥਾ:-ਭੈਰਵੀ ਭੈਹਰੀ ਜ਼ੂਚਰਾ ਭਾਵਨੀ ॥ 
ਤਰਿੱਕਣਾ ਚਰਪਣਾ ਚਾਵਭਾ ਮਾਨਵੀ/ਜੋਬਨਾ ਜੈਕਰੀ ਜੈਭਰੀ ਜਾਲਪਾ ॥ ਤੋਤਲਾ ਤੁਦਲਾ ਦਤਲੀ 
ਕਾਲਕਾ [ਪਾਰਸ ਨਾਥ ੬੯ ।([ । ੯ਸਾਰੀ ਕਿਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰੇਗੀ । "“ਭਾਵ ਦੁੱਲ ਖਿੜ ਪਏ। 



ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸ਼ੂਰਜ । (੪੯੫੫) ___ ਰਿਤੁ ੩। ਅੰਮੂ ੧੦. 

44੬. ੯ - ਕੋ। 
ਭਾਸਤਿ ਚਾਰ'ਅਕਾਰ ਤਰਨਿ ਕੋ॥੮॥ਊਚੋ ਗਿਰ ਕੇ ਸ਼ਿਖਰ ਸਬਿਰ ਹੈਂ । 
ਅਵਿਲੋਕਤਿ ਤਰਵਰ ਤਰ ਤਰ ਹੈਂ । ਮਾਸ ਇਕਾਦਸ਼ਮੋ ਤਬਿ ਆਯੋ । 
ਚਾਹਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚੈਡੀ ਬਿਦਤਾਯੋ॥੯॥ਹਮਨ ਕਰਿਨਿ ਲਾਗੇ ਪੁਨ ਘਨੋ। ਮੇਵਾ 
ਅਧਿਕ ਘਿੱਤ ਕੇ ਸਨੋ।ਸਗਨ ਹੋਨਿ ਲਾਗੇ ਸ਼ੁਭ ਸਾਰੇ।ਲਾਟ ਦਾਹਨੀਦਿਸ਼ਾ 
ਉਸਾਰੇ ॥ ੧੦॥ ਆਹੁਤਿ ਜੋ ਕਰ ਕਮਲ ਮਝਾਰੇ । ਸਮੁਖ ਆਇ ਹਿਤ 
ਲੋਨਿ ਅਹਾਰੇਪਇੱਤਯਾਦਿਕ ਪਿਖਿ ਬਿੱਪੁ ਪੁਬੀਨ।-ਹੁਇ ਹੈ ਬਿਦਤ-ਰਿਦੈ 
ਇਮ ਚੀਨੋ॥੧%ਪ੍ਕੁ ਸੋਂ ਕਰੀ ਜਨਾਵਨ ਸੋਈ। “ਕਾਜ ਸਿੱਧਭਾ ਬਿਲਮ 
ਨ ਕੋਈ । ਆਪ ਸੁਚੋਭ ਬਨਹੁ ਸਭਿ ਭਾਂਤੀ । ਬਿਦਤਹਿ ਮਾਸ ਦਿਵਸ ਕੈ 
ਰਾਤੀ ॥ ੧੨॥ ਅੱਗੂ ਥਿਰਹੁ ਧੀਰਜ ਉਰ ਧਰਨੀ । ਹਾਥਨਿ ਜੋਰਿ ਪ੍ਰਸ਼ੈਸ਼ਾ 
ਕਰਨੀ।ਬਰ ਜਾਚਹ ਜਬਿ ਮਾਤਾ ਕਹੈ।ਕਰੋ ਮਨੌਰਥ ਜੋ ਅਥਿ ਅਹੈ।੧੩। 
ਅਰਪਨ ਕਰਹ ਭੇਟ ਜੋ ਤਬੈ । ਤਜਾਰੀ ਕਰਿ ਰਾਖਹੁ ਅਬਿ ਸਬੈ?। ਸਠਿ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਨੰਦ ਉਪਾਯੋ। ਪੁਨ ਕੇਸ਼ਵ ਕੋ ਬਾਕ ਸੁਨਾ੧ੋ॥੧੪॥ “ਤੁਮ ਹੀ 
ਹੋ ਇਕ ਓਟ ਹੁਮਰੀਂ । ਨਿਜ ਛੱਤ੍ਰੀ ਕੇ ਦਿਜ ਰਖਵਾਰੀ । ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ 
ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਤੈ । ਬਿੱਪ ਸਾਰਸੁਤ ਸੰਭ ਇਮ ਧਰਤੋ॥੧੫॥ ਭੇਟ ਦੇਨ ਤੋ 
ਆਦਿਕ ਕਰਿਬੋ । ਸਭਿ ਤਮ ਹੀ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਰਬੋ॥ਸੁਨਿ ਦਿਜਬਰ ਬਹੁ 

ਉਪਾਯੋ। ਪੈਨ ਪੈਨ ਗੁਰ? ਬੈਨ ਸੁਨਾਯੋ ॥ ੧੬ ॥ ਤੁਰਕਨਿ ਜਰਾਂ 
ਖਾਰਨਿ ਹੈਤ। ਚੈਡਿ ਅਰਾਂਧੀ ਹੋਇ ਸੁਚੇਤ। ਇਮ ਹੀ ਕਰਤਿ ਅਮੱਸਯਾ 

-'ਆਈ.ਤਬਿ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਗੁਰੂ ਵਧਾਂਈ॥੧੭॥ਪਾਂਚ ਪਹਿਰ ਲੌ ਹਮਨ ਕਰੈਤੇ। 

“ਸੁਹਣੇ । “ਸੁਰਜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ।(ਅ)ਇਛਾਂਦੇਨਜ਼ਾਰੇ।=ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਨੰ(ਜ)ਹੇਠਾਂ(ਵਲ ਨੂੰ) 
ਬਹੁਤੇ (ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ) । ਨਿਕਲਣ ਲਗੀ । “(ਲਾਟ ਆਪ) ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । 

"ਇਹ ਵਾਕ ਜੀ ਕਦ ਕਹਿ ਸਕਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ:-““ਪਾਇਂ ਗਹੇ _ 
_ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋਊ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ'”ਪਿੱਛੇ ਕਵਿ ਜੀ ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ ਕਿ 
ਸ਼ਾਰਦਾ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਕੈ ਦਾਸ ਰਨ । ਦੇਖੋ ਰੁਤ ੨ ਅਸੂ ੩੪ ਅੰਕ ੬ ਤੇ ੭ । ਤਦ ਇਕ ਜੀਵ 
_ਨੂੰ ਕਦ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੋ ਹਨ। ਕੋਸ਼ਵ ਦਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਅਵਿਤਾਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨ ਆਇਆ ਹੈ । (ਦੇਖੋ ਏਸੇ ਰੁਭ ਦਾ ਅੰਧੂ ੮ ਅੰਕ ੨੪ ਤੋਂ - ੬)ਫਿਰ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ 
ਨੇ ਕੀਹ ਖਾਸ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ । ਉੱਰ੍ਰ ਤਪ ਸੌਜਮ ਖਰਚ ਸਭ 
ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੇ ਐਡੀ ਗਿਲ ਰ 
ਗੁਰਵਾਕ ਨਹੀਂ ਸਮਬਣੇ ਚਾਹੀਏ । ੍ 



਼੍ਰੀਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ___ ( ੪੯੫੬ ) `ਰਿਤੁ ੩ । ਕੂ ੧੦, 

ਤੀਨ ਪਹਿਰ ਬਿੱਸਾਮ ਧਰੈਤੇ । ਪਾਛਲ ੫੪ ਨੌਰਾਤ੍ਰੋ ਆਏ । ਧਰਯੋ ਬਰਤ 
ਕਛ ਪੀਯ ਨ ਖਾਏ ॥ ੧੮ ॥ ਇਕ ਆਸਨ ਪਰ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਵੈਂ । ਮੰਤ੍ਰ 

ਸਮੇਤ ਅਹੂਤੀ ਪਾਵੈਂ । “ਜੈ ਦੇਵੀ ! ਜੈ ਚੰਡ ਕਰਾਲੀ ! ਜੈ ਜੈ ਅੰਬੇ" ਬਾਹ 
ਬਿਸਾਲੀ।੧੯॥ਧਰਨੀ ਮਹਿ ਜਸੁ ਉੱਤਮ ਕਰਨੀ।ਕਰਨੀ”ਸਮ ਰਿਪੁਤਰੁ 

ਕੋ ਹਰਨੀਂ।ਹਰਨੀ ਸਮ ਦਿਰਿਗਕੌੰਚਨ ਬਰਨੀ£ਬਰਨੀ“ ਬੇਦਨਿ ਆਯੁਧ 
_ਧਰਨੀ£ ॥੨੦॥ ਭਰਨੀ? ਜਗਤ ਸਦਾ ਬਯ ਤਰਨੀ”। ਤਰਨ ਸਮ ਜਗ 
ਕਾਰਜ ਕਰਨੀ।ਕਰ ਨੀਰਜ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਨਿ ਵਰਨੀ।?ਵਰਨੀ ਬੱਕ੍ਹ;ਸ਼ੁਭਤਿ 

ਆਭਰਨੀ"%॥੨੧॥ਨਮੋ ਨਮੋ ਤੁਵ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦਾ। ਨਮੋ ਨਮੋ ਕੋ ਹ੍ਰੈ ਨ 
ਮਠਿੰਦਾ । ਨਮੋ ਨਮੋ ਮਧ ਕੈਟਭ ਮਾਰਨਿ''। ਨਮੋ ਨਮੋ ਪਿੰਗਾਛ"” ਪ੍ਹਾ- 
ਰਨਿ'%੨੨॥ਨਮੋਨਮੋ ਹੋਰਾਮ'ਸਰੂਪਾ।ਨਮੋ ਨਮੋ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਅਨੂਪਾ।। 

ਨਮੋ ਨਮੋ ਜਨ ਕੋ ਬਰਦਾਨੀ। ਨਮੋ ਨਮੋ ਦੁਰਗੇਯ ਭਵਾਨੀ ॥ ੨੩॥ 

ਜੈ ਜੈ ਲੋਚਨ ਲੌਹਿਤ ਕਾਲੀ“ । ਜੈ ਢਿਗੈਬਰਾ, ਆਨਨ ਜ੍ਰਾਲੀ । ਜੈ ਜੈ 
ਅਸ਼ਟ ਭੁਜਾ ਬਲਵਾਲੀ । ਜੈਜੈ ਭੀਮਾ ਮੁੰਡਨਿ ਮਾਲੀ'॥੨॥ਜੈ ਜੈ ਭੱਦ੍ਹਾ 
ਲਘੁ ਸਸਿ ਭਾਲੀ'”। ਭਵਾ ਭੈਹਰਾ'' ਭੂਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲੀਛੂਟੇ ਸਿਰ ਪਰ ਬਾਣ 

ਬਿਸਾਲੀ। ਜੈ ਜੈ ਰਣ ਮਹਿ ਰੂਪ ਕਰਾਲੀ॥॥੨੫॥ ਕਹਿ ਲਗਿ ਕਹੌਂ ਨਾਮ 
ਜਗ ਮਾਤਾ । ਸਿਮਰਤਿ ਗੁਰ ਏਲ਼ੋ ਚੇਗ ਰਾਤਾ । ਕੂਖ ਪਿਆਸਾ ਲਬੈ' ਨ 
ਦੋਈ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਪ੍ਰੋਮ ਪਰਾਇਣ ਹੋਈ ॥ ੨੬॥ ਉਚਰਹਿਂ ਉਸਤਤਿ 

“ਮਾਤਾ । “ਹਸਤਨੀ । “ਵੈਰੀ ਰੂਪੀ ਬਿੱਛ ਨੂੰ ਹਥਨੀ ਵਤ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ । “ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੰਗ 

ਵਾਲੀ । “ਕਹੀ ਹੈ । “ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ । ?ਪੋਖਣ ਵਾਲੀ,ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ । “ਜਵਾਨ ਆਯੂ ਵਾਠਨੀ। 
੯ਹਬਾਂ ਕਵਲਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਨੀ । (ਅ$ (ਕਰਨੀ--ਰਜ=) (ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ 

ਮਾਰਕੇ) ਧੂੜ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ । "?ਬਿਮਣੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਹਨ, ਗਹਿਣੇ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ । 

੧੧ਆਰਨੇ ਵਾਲੀ । ਨਾਮ ਦੈਂਤ । "੩ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ । "ਰਾਮਚੈਦ । “ਹੇ ਕਾਲੀ ਲਲ 

ਰੰਗ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਵਾਲੀ । '੬ਡੈ ਦਾਇਕ, (ਗਲੇ ਵਿਚ) ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਵਾਲੀ । "”ਕਲਯਾਨ 

ਰੁਪ ਤੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ । "ਕਲਯਾਨ ਰੂਪ ਤੇ ਭੈ ਦੁਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾ 

। ਦੇ ਭੈ ਹਰਨ ਵਾਲੀ । ਰ ਹਕ 

#ਰਾਸ-੧ ਅਸੂ ੧ ਅੰਕ 7 ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਥੋੜੇਂ ਥੋੜੇ ਪਦਾਂ 

ਦੇ ਫਰਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੀ ਆ ਚੁੱਕੀਹੈ। _ ਰ & 
।ਰਅ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰੂਪ ਕਹਿਣ ਤੋਂ` ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ 2 

ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਮੀ ਤਾ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੬੫੭) ਰਿਤੁ ੩ । ਐਸ ੧੦. 

ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ । ਗੁਨ ਗਨ ਸਿਮਰਤਿ ਪਰਉ£ ਪਰਉਪਕਾਰੀ । ਹਮਨ ਕਰਤਿ 
ਹੈਂ ਮੰਤ ਉਚਾਰਤਿ । ਨਿਸ ਢਿਨ ਧਯਾਨ ਚੈਡਿ ਕੋ ਧਾਰਤਿ ॥੨੭॥ 
ਦਿਵਸ ਅਸ਼ਟਮੀ ਕੋ ਜਬਿ ਆਵਾ। ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਕੂਚਾਲ ਜਨਾਵਾ । ਜੋਤਿਕ 

_ਦਾਸ ਨਿਕਟ ਹਿਤ ਸੇਵਾ । ਸ਼ਾਰਤ ਕਰੀ ਤਿਨਹਿ ਗੁਰਦੇਵਾ ॥ ੨੮ ॥ ਪੂਭੁ 
ਰੁਖ ਲਖਿ ਕਰਿ ਤੁਰਤ ਸਿਧਾਰੇ । ਗਿਰਵਰ ਤੇ ਉਤਰੇ ਤਬਿ ਸਾਰੇ। ਇਕ 
ਦਿਜ ਦੁਜੇ ਆਪ ਗੁਸਾਈਂ' । ਲੱਛਨ ਬਿਦਤਨ ਕੇ ਸਮੁਦਾਈ॥੨੯॥ ਲ।ਖ 
ਕਰਿ ਬਿੱਪ੍ਰ ਧੀਰ ਉਰ ਹਾਲਾ। ਨਿਜ ਜੀਵਨ ਕੌ ਤ੍ਰਾਸ ਬਿਸਾਲਾ । ਮਨ 
ਮਹਿ ਗਿਨ ਕਰਿ ਗਟੀ ਅਨੋਕ । ਬੋਲਯੋ “ਸਨੀਐ ਜਲਧਿ ਬਿਬੇਕੂ ॥੩੦॥ 
ਅਬਿ ਬਿਦਤਨ ਮਹਿ ਬਿਲਮ ਨ ਜਾਨੋ,ਜਬਿ ਸਨਮੁਖ ਹੁਇ ਰੂਪਭਯਾਨੋ। 
_ਮਾਂਗਹਿ ਭੇਟ ਪ੍ਰਸੈਨ ਬਹੁ ਹੋਇ। ਦੇਨੀ ਚਹਿਯਤਿ ਹਮ ਕੋ ਸੋਇ!॥ ੩੧॥ . 
ਯਾਂਤੇ ਕਹੌਂ ਮਨੋਰਥ ਅਪਨਾ । ਜਾਗੂਤ ਹੀ ਮੁੜ ਆਯੋ ਸਪਨਾ। ਆਨਹੁਂ 
ਭੇਟ ਜਾਇ ਕਰਿ ਸੋਊ' । ਜਿਸਤੋਂ ਸਿੱਧ ਕਾਜ ਸਭਿ ਹੋਊ ॥ ੩੨॥ ਮੈਧ੍ਕਾ 
ਆਜ ਹੋਇ ਹੈਂ ਦਰਸ਼ਨ। ਕੈਧੋ ਹੋਇ ਪ੍ਰਭਾਤੈ ਪਰਸਨ” ਇਸ ਬਿਧਿ ਭਾਖਿ 
ਬਾਕ ਤਿਸ ਠੌਰਾ । ਚਲਜੋ ਮਿਸਰ ਕਛੁ ਮਨ ਭਜੋ ਥੋਰਾ' ॥ ੩੩॥ ਕਰਤਿ 
ਉਤਾਇਲ ਉਲੰਘਤਿ ਗੈਲ । ਤਤਛਿਨ ਉਤਰਿ ਆਇ ਸਭਿ ਸੈਲ।ਇਕ 
ਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਰਹੇ । ਅਪਰ ਨ ਖਗ ਮਿਗ ਕੌ ਤਹਿ ਲਹੇ ॥ ੩੪॥ 
ਬੀਤਯੋ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੁਰਾਗੇ । ਪਰੀ ਜਾਮਨੀ ਏਕਲ ਜਾਗੇ । ਪੰਚ ਕੋਸ 
ਲਗਿ ਜੀਵ ਨ ਕੋਉ।ਬਿਦਤਨਿ ਰਿਦੈ ਪ੍ਰਤੀਖਤਿ ਸੋਉ॥੩੫॥ ਮੰਤੁ ਪਠਤਿ 
ਹੈਂ ਹਮਨ ਕਰੈਤੇਂ । ਇਕ ਆਸਨ ਪਰ ਸੁਚਿਤ ਬਿੋਤੇ । ਬਹੁਰ ਪੁਭਾਤਿ 
ਭਈ ਜਬਿ ਆਇ। ਆਦਿਤ ਵਾਰ ਅਦਿਤ ਉਦਤਾਇ£” ॥ _੩੬॥ ਭਯੋ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਪੂਰਬ ਹੇਰਾ । ਗਰਜਯੋ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਸ਼ ਬਡੇਰਾ । ਤੜਿਤਾ ਸਮ 
ਬਰਕਤਿ ਦਰਸਾਵੈ। ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਕੂ ਕੈਪਨ ਆਵੈਂ ॥ ੩੭॥ ਪੌਨ ਪ੍ਰਚੈਡ 

_ਬਿਸਾਲੇ ਚਾਲਾ । ਗਰਜਤਿ ਘਨ ਕੀ ਘਟਾ ਕਰਾਲਾ । ਤਰਤ 'ਅਕਾਸ਼ 
ਬਿਮਲ ਹੁਇ ਗਯੋ । ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ ਭਯੋ ॥ ੩੮ ॥ ਇਕ ਸਮ _ 

_ ਬੈਠੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ । ਪਠਤਿ ਮੰਤ੍ਰ ਅਰੁ ਆਹੁਤਿ ਡਾਰੀ। ਕਈ 'ਬਾਰ 
_ ਢਾਮਨ_ ਸੀ ਦਮਕਤਿ । ਗਿਰ ਕੇ ਸ਼ਿਖ਼ਰ ਨਿਕਟ ਹਰੈ ਚਮਕਤਿ ॥ ੩੯ ॥ 
`_ ਭੇਟਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਖਿਸਕਣ ਲਗਾ ਹੈ । “ਸੌਂ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਾਕ ਹਨ । ₹ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ 

ਬ੍ਰਹਮਣ ਖਿਸਕ ਗਏ ਹਨ ਸੱਤੇ । “ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋਇਆ । “ਬਿਜਲੀ । _ 



__ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਚਜੇ । (੪੯੫੮) _ ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਜੂ ੧੧. 

ਕਈ ਬਾਰਿ ਘਟ ਸਮ ਬਨ ਜਾਇ। ਕੜ ਕੜ ਭੈਰਵ" ਨਾਂਦ ਉਠਾਇ। 
ਕਈ ਬਾਰਿ ਸਭਿ ਕਿਛ ਹ੍ਹੇ ਸ਼ਾਂਤਿ।ਅਵਨੀ ਸੁੰਦਰ ਨਭ ਜਿਸ ਭਾਂਤਿ॥੪੦॥ 

_ ਰਹੇ ਅਡੋਲ,ਉਠੇ ਨਹਿ ਕੈਸੇਹੋਮਹਿੰ ਪਠਤਿ ਮੰਤੁ ਕੋ ਤੋਸੇ -ਅਬਿ ਪੁਗ- 
ਟਹਿਗੀ-ਧਰਤਿ ਉਡੀਕੀ।-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹਿ ਦੇਵਿ ਬਿਧਿ ਨੀਕੀ-॥੪੧॥ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਢੁਰਯੋ ਦੁਪਹਿਰਾ ਇਮ ਜਬੈ ਇਕ ਰਸ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਹੋਤਿ ਭਯੋ 
ੜ੍ਰਿਤੀਓ ਪਹਿਰ ਬਹੁਰੋ ਆਇ ਤੁੰਚਾਨ॥੪੨॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ 
ਤਿ੍ਭਿਯ ਰੁਤੇ'ਦੇਵੀ/ਪ੍ਰਮਿਗ ਬਰਨਲੈਨਾਮ ਦਸਮੋ ਅੰਸੂ।੧੦॥। _ ੧੧. [ਦੇਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ | 

__ ਦੋਹਰਾ ॥ ਡੇਢ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਕੇ ਰਹੇ ਨੌਮੀ ਆਦਿਤਵਾਰ । ਚੇਤ ਮਾਂਸ ਪਖ 
_ਸਕਲ ਮਹਿ ਬਿਦਤੀ ਜਗਤ ਅਧਾਰ ॥ ੧ ॥ ਸ੍ਰੈਯਾ ॥ ਪੌਨ ਪ੍ਰਚੇਡ ਅਖੰਡ 

__ ਦਿਸ਼ਾ, ਮਹਿ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਬਡਧੂਲ ਉਡਾਈ” । ਘੋਰ ਘਟਾ ਚਹੂੰ ਓਰ 
ਘਨਾਘਨ ਧਘੋਖਤਿ ਘੋਖ ਘਣੋ ਘਮਭਾਈ” । ਦੀਰਘ ਦਾਰਣ ਨਾਦ ਦਸੋ 

_ਦਿਸ਼ਿ ਯੋਂ ਕੜਕਯੋ ਤੜਿਤਾ ਤੜਫਾਈ' । ਦੇ ਸਭਿ ਲੱਛਣ ਬੀਚ ਅਕਾਸ਼ 
ਪ੍ਕਾਸ਼ ਭਏ ਡਰ ਦੇ ਸਮੁਦਾਈ “ ॥ ੨॥ ਕੂਮ ਬਿਥੋ ਭੁਵਚਾਲ” ਬਿਸਾਲ 
_ਕਗਾਲ ਭਯੋ ਭਯ ਦਾ ਸਮੁਦਾਈ" । ਡੋਲ ਡੁਗਾ ਮਗ ਤੇੜ ਪਹਾੜ ਦੜਾ 
ਦੜ ਸ਼ਿਰੰਗ ਟੁਟੇ ਅਧਿਕਾਈ। ਸਿੰਧ ਨਦੀਉਛਲੈਂ ਛਲਿਕੈਂ ਮਛ ਕੱਛਪ 
ਰਾਛਸ ਯੋਂ ਡਰਪਾਈ । ਕਾਨਨ ਤੇ ਉਖਰੇ ਤਰੁ ਦੀਰਘ ਮੂਲ ਮਹਾਂ ਦਿਰ 

_ ਕਾਂਡ ਬਡਾਈ" ॥ ੩ ॥ ਯ. ਨਭ ਭੂਮ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਪਰਜੋ ਚਹੂ ਚੱਕਨ ਤ੍ਰਾਸ 
ਪਲੈ ਕਹੁ ਮਾਨਯੋਦੀਰਘ ਨਾਦ ਸੁਨਜੋਂ ਸਭਿ ਹੂੰ ਬਿਸਮੈ-ਮਤਿ ਹੋਇ 
ਠਹਿੰ ਜਾਂਨਯੋਂ ।-ਫੂਟ ਪਰੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਅਖੰਡ ਹੀ ? ਕੌ ਬਚ ਜਾਇ? 
ਬਲ ਠਾਨਯੋ'” ? ਕੌ ਉਤਪਾਤ ਕੋ ਹੇਤੁ ਮਹਾਨ ਭਯਾਨ ਬਿਨਾਸ਼ ਸਮਾਨ 
ਕਜਾਨਕ । “ਜਗਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੂਪ । ₹ਪੌਣ ਸਭ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕੇ ਜੇਹੀ ਤੇਜ਼ (ਹੋ ਗਈ) । 
9ੂਜਾਨਕ ਘਟਾ ਚਾਰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਘਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸੈਘਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਮਡੀਆਂ 
ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਠੋਰ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਰਜਦੀਆਂ ਹਨ । [ ਘੋਰ=ਭਜਾਨਕ । ਘਨਾਘਨ= 

ਸਘਣੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਘਣੀਆਂ । ਘੋਖਤ=ਗਜਦੀਆਂ । ਘੋਖ=ਅਵਾਜ਼ । ਘਨੋ=ਕਠੌਰ । ਜੋਰ ਦੀ । 

ਘੁਮਡਾਈ=-ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਮਤੀਆਂ । (ਅ) ਘਨਾਘਨ=ਘਨ ਤੇ ਅਘਨ=ਅਹਰਣ ਤੇ ਹਥੌੜਾ ਜਿਵੇਂ 
ਵੱਜਦਾ ਹੈ] । “ਬਿਜਲੀ ਤੜਫਕੇ ਐਉਂ ਕੜਕੀ ਕਿ ਭਜਾਨਕ ਨਾਦ ਹੋਇਆ । #ਡਰ ਦੇਣ 
ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ'''। ਭੈਚਾਲ । ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ । ੯ਘਹਾੜ ਡਗਮਗਾਂ ਕੇ 

ਡੋਲਦੇ ਹਨ ਮਾਨੋ (ਭੇੜ=) ਜੈਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਚੋਟੀਆਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । “ਸਮੁੰਦਰ 
ਤੇ ਨਦੀਆਂ । “"ਣਾਹਣੇ ਵਡੇ । “ਕਿਸ ਨੇ ਬਲ (ਸੈਸਾ) ਕੀਤਾ ਹੈ $ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੁਣ ਬਚੇਗਾ 
ਕਿ ਫੁਣ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ? #ਪ.-ਉਲਾਈ । ਨਾ, 



_ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___(੪੯੫੯)___ _ਰਿਤੁੜ। ਅੱਸੂ੧੧. 
ਪੰਛਾਨਜੋ' ॥ ੪॥ ਤ੍ਿੰਗੀ ਫੈਦ॥ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜਗਰਾਨੀ; ਸਭਿ ਗਨ_ਖਾਨ; 

ਜਨ ਬਰਦਾਨੀ, ਭੂਰ ਪ੍ਰਭਾ'। ਕਾਂ ਸੂਰਜ ਇੰਦੈ, ਹੈ ਨ ਮਨਿੰਦੈ, ਪਿਖਿ 

ਦ੍ਗ ਮੂੰ ਦੈ ਦੇਵ ਸਭਾਂ।ਕਯਾ ਪਾਵਕ ਰਾਸੈੱਤੜਿਤਾ ਭਾਸੈ, ਕਹਾਂ ਪੁਕਾਸੈ, 

ਹੈ ਸਮ ਨਾਂ'। ਕਿਹ ਨਦਰ ਨ ਠਹਿਰੈ, ਬਾਂਕਤਿ ਹਹਿਰੈ; ਅ 

ਬਹਿਰੈ, ਧ੍ਰਿਤ ਜਮ ਨਾ ॥ ੫॥ ਜੁਗ ਚਰਨ ਬਿਸਾਲਾ; ਨਖਨ ਕਰਾਲ£ 

ਜੈਘਨਿ ਤਾਲਾ ਤਰੂ ਜਥਾਂ। ਕਟ ਮੈਂ ਅਲਬਾਲਾ ਹਾਡਿਨਿਮਾਲਾ” ਪਿਖਿ 

ਕੈਹਾਲਾਉਦਰ ਤਥਾ'ਪ੍ਰਿਸਟੀ ਪਰ ਬਾਲਾ'ਲਟਕੇ ਜਾਲਾ ਦੀਰਘ ਕਾਲਾ 

ਤੋਗ ਸਜਾ।ਤਰੁ ਕੇ ਜਨੁ ਡਾਲਾ;ਸੁੰਡ ਕਿ ਬਯਾਲਾ;ਕੌ ਬਡ ਬਯਾਲਾ ਅਸ਼ਟ 

ਭੁਜਾ" ॥੬॥ ਗਰ ਮੈਂ ਧਰਿ ਮਾਲਾ ਮੁੰਡਨ ਜਾਲਾ'” ਬਹੁਤ ਕਰਾਲਾ ਦਾੜ੍੍ 

ਬਡੀ। ਦੇਤਨ ਕੀ ਪਾਲਾ ਖਰੀ ਕੁਢਾਲਾ, ਦੀਰਘ ਜ੍ਰਾਲਾ ਤੁੰਡ ਛਡੀ"'। 

ਭ੍ਕਿਟੀਚਦਿਭਾਲਾ;ਲੋਚਨਲਾਲਾ;ਸੀਸਬਿਸਾਣਾ ਬਾਲਮਹਾਂ'।ਤਨ 
ਸਭਿ 

ਬਿੱਕ਼ਾਲਾ,ਦਿਸ਼ ਪਟੁਵਾਲਾ;ਕਰ ਕਰਵਾਣਨਾ ਲਾਹਲਹਾਂ''॥।?੭॥ਗਨ ਜੋਗਠਿ 

ਸੈਗਾ ਤਨ ਜਿਨ ਨੰਗਾ ਮਹਾਂ ਕੁਰੈਗਾ# ਨਾਚਤਿ ਹੈਂ । ਬਹੁ ਭੂਤ ਸੁ ਪ੍ਰੇਤਾ 
ਕੋਤਿਕ ਕੋਤਾ ਗਹਿ ਕਰ ਲੋਤਾ ਮਾਚਤਿ ਹੈਂ।ਮੁਖ ਹੜ ਹੜ ਹਾਸੈਂ ਬਾਕ 

ਪ੍ਕਾਸ਼ੈਂ ਵਿਰ ਚਹੁੰ ਪਾਸੈ ਕ੍ਰੀੜ ਕਰੈਂ । ਬਹੁ ਬੀਰ ਬਿਲਾਸੈਂ ਦੋਇ ਪਚਾਸੈ'” 

ਅੱਗ ਪ੍ਰਭਾਸੈਂ"'ਮੋਦ ਧਰੈਂ॥੮ ॥ਕਰਤੀਭੁਮਚਾਲਾਂ";ਸੈਲ ਬਿਸਾਲਾ ਸ਼੍ਰਿੰਗਉ- 

ਤਾਲਾ"ਵੋਰਤਿ ਗੈਗਰਜਤਿ ਰਵ'” ਭਾਰੀ ਭੀਖਨ ਕਾਰੀਗਣਨਿ ਅਗਾਰੀ 

ਪੰਕਸੇ ਮਹਾਨ ਉਪਦ੍ਵ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਕਾਨਕ ਪ੍ਰਲੈ ( ਆਈ ) ਵਾਂਗ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਕਬਤੀ ਸ਼ੋ ਵਾਲੀ । “ਦੇਖ ਕੇ ਨੇਤ੍ਰ ਮੀਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ । “ਸਾਰੀਆਂ । 'ਬਰਾ- 

ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ । ਝਤਕਦਿਆਂ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜਦਾ ਹੈ, ਅੰਗ ਬਿੜਕਦੇ ਹਨ, ( ਐਸੇ ਕਿ ) 

ਜਮ ਬੀ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਧਾਰ ਸਕਦਾ । (ਅ) ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਜੋਮਦਾ । ”ਤਾੜ ਬ੍ਰਿਛ ਵਾਂਡੂ ਜੇਘਾਂ | 

ਦਲੱਕ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ । ਤਿਵੇਂ ਪੇਟ ਭੀ (ਭਯਹਾਲਾ=) ਭਿਆਨਕ ਦਿੱਸਦਾ 

ਹੈ। (ਅ) ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਵੇਖ ਕੇ) ਉਦਰ ਭਾਵ ਰਿਦਾ ਭਰ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । "?ਵਾਲ਼ । 

੧੧,ਨਨ ਬਾਹਾਂ ਮਾਨ' ਬ੍ਰਿੰਛ ਦੇ ਭਾਲ ਹਨ ਯਾ ਮਸਤ ਹਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡ ਹਨ ਯਾ ਵੱਡੇ ਵੱਤੇ 

_ ਮਾਨੋ ਸੱਪ ਹਨ [ਸੋਸ, ਵਕਾਲ=ਸਪ; ਮਸਤ ਹਾਥੀ] । "ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਬਹੁੰਤੇ ਸਿਗਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ। _ 

੧੩;$ਹ ਤੇ ਅੱਗਛਡ ਰਹੀ ਹੈ।"'“ਸਿਰ ਵਡਾ ਵਾਲ ਬਹੁਤੇ।"“ਵਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬਸਤ੍ਰ (ਹਨ ਭਾਵ ਨੰਗੀ 

ਹੈ) ਤੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰ ਲਹਿ ਲਰਿ (ਕਰਦੀ ਭਾਵ ਚਮਕਦੀ) ਹੈ । "੬ੈੜੇ ਰੈਗ ਲਾਲੀਆਂ। 

੧੭ ਕਿਤਨਿਆੰ ਦੇ ਹਬਾਂ ਵਿਚ ਖੈਂਡੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹਨ ( ਤੇ ਓਹ ਸ਼ੋਰ ) ਮਚਾਂਵਦੇ ਹਨ । ( ਅ ) 

ਪੁਕਾਸ਼ਦੇ ਹਨ । "੯ਬਵੰਜਾ ਬੀਰ । ""ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੰਦੇ ਹਨ। ੨੦ਕੂੰਚਾਲ । “"ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ 

ਨੂੰ । "ਆਵਾਜ ਨਾਲ । ਸੀ 



ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ।' __( ੪੯੬੦ ) ਰਿਭੁ ੩ । ਅੰਹੂ ੧੧. 
ਤੋਰਤਿ ਹੈ ਹੈ'। ਜਿਤ ਕਿਤ ਦਮਕੌਤੀ; ਜ੍ਰਾਲ ਬਮੰਤੀ,ਭੈ ਬਰਪੈਤੀ ॥ ਆਵਤਿ 
ਹੈ। ਕਿਲਕਿਤ ਕਿਲਕਾਰੀ ਡਾਕਨ ̀ ਡਾਰੀ” ਬੇ ਬੇਗ ਜੁ ਧਾਰੀ ਪਾਵਤਿ ਹੈ” 
॥ ੯॥ ਦਹਰਾ ॥ ਕੀਮ ਕੋਖ ਤੇ ਕੈ ਹਰ£ ਗਿਰ ਕੋ ਸਿਰ ਪਟ ਆਇ । ਖਰੀ 
ਭਈ “ਬਰੇ ਬ੍ਰਹ”” ਬਚ ਉਚੇ ਕਹਜੋ ਸੁਨਾਇ ।। ੧੦ ॥ ਚੌਪਈ ॥ “ਜੈ ਜਗ- 
ਦਬਾ? ਕਹਿ” ਗੁਰ ਖਰੇ ।ਸਕਲ ਰੂਪ ਕੋ ਦੇਖਨਿ ਕਰੇ । ਏਕ ਬਾਰ ਨਖ 
ਸ਼ਿਖ ਤੇ ਹੇਰਿ। ਨਮੋ ਕਰਤਿ ਚਖ ਮੀਚੇ ਫੇਰ॥੧੧॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਸਨਮੁਖ 
ਹੀ ਰਹੇ । ਰਿਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇਵੀ ਲਹੇ“। ਪਲਟਕੋ ਚਤਰਭੁਜੀ ਪੁਨ ਰੂਪ । 
ਕੰਚਨ ਬਰਨੀ ਭਈ ਆਪ ॥੨੨॥ ਚੜੀ ਸਿੰਘ ਪਰ ਆਘਯੋ ਧਰੇ । ਚਾਰ 

ਚੈਦ ਭਾਲਾ ਛਬਿ ਭਰੇ” । “ਮਾਂਗ ਪੁੱਤ ! ਦੇਵੋ ਅਬਿ ਤੋਹੀ । ਸੇਵਾ ਕਰਤਿ 
ਰਿਬਾਯੋ ਮੋਹੀ।੧੩॥ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਤੱਗਤਾ । ਸਿਮਰੌਂ ਸੋਇ। ਚਹਹ ਸ ਕਹੋਂ' ਸੰਪੂ- 
ਰਨ ਹੋਇ”। ਮ੍ਰਿਦੁ ਬਚ ਮੋਦ ਭਰੇ ਸੁਨਿ ਫੇਰ।ਖੋਲਿ ਬਿਲੋਚਨ ਦਰਸ਼ਨ 
ਹੇਰਾ ॥ ੧੪॥ “ਦਿਹੁ ਬਰ ਮਾਤਾ ਪੰਥ ਉਪਾਵਉ” । ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਕੌ ਤੇਜ 
ਖਪਾਵਉ' । ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਨਿਤ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸ਼ੇ । ਜਿਹ ਬਚਾਇ ਪੁਨ ਕਰ 
੧ਕਾਲੀ (ਆਪਣੈ) ਗਣਾਂ ਨ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ । । “ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਡਾਰ । ਦਧਮਾਲ ਪਾਉ'ਦੀਆਂ ਹਨ । 
“ਭਜਾਨਕ ਰੂਪ ਵਲ ਤੇ $ ਦਾਇਕ [ ਮੈਸ:, ਭੈ ਹਰਾ=ਠੈ ਹਰਨ ਵਾਲ) । ਪੁਨਾ: “-ਪੰਜਾ: 
ਭੈਹਰਾ=ਡਰਾਉਣੀ, ਭਯਾਨਕ। “ਵਰ ਮੰਗ । <ਰਿਦੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੇਵੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆਂ । “ਸੁਹਣਾ 
ਚੰਦ੍ਮਾ ਮੱਥੇ ਵਿਚ ਛਬੀ ਨੂੰ ਭਰ ਰਿਹਾਹੈ। ___ #ਬਦਿੰਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਹੈ 
ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਚਲਾਓ, ਯੋਥਾ:-“€ਤਪ 
ਸਾਧਤ ਹਰਿ ਮੋਹਿ ਬੁਲਾਇਓ? ਪੁਨਾ:-““ਮੈਂ ਅਪਨਾ ਸੁਤ ਤੋਹਿ ਨਿਵਾਜਾ ।ਪੰਥ ਪ੍ਰਚੁਰ ਕਰਿਖੇ 
ਕਹੁ ਸਾਜਾ ॥ ਜਾਹਿ ਤਹਾਂ ਦੈ ਧਰਮ ਚਲਾਇ ।। ਕੁਬੁਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਫਾਇ ॥ ੨੯॥”' 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨ. ਬਿਨੈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੰਥ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ:-““ਠਾਢ 
ਭਇਓ ਮੈ ਦੋਰਿ ਕਰਿ ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਜਾਇ ।। ਪੰਥ ਚਲੋ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈ ਜਬ ਤਮ.ਕਰਹੁ 
_ਸਹ ਇ ।। ੩੦ ॥” ਕਵਿ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਥ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਤੇ 
ਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਇਸ ਲਈ ਵਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ਼ ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਦੇ 
ਕਥਨ ਨਾਲ ਉਲਫ ਪੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦ! ਹੋ । ਦੂਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਵਾਕ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਹੈ । ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸਿਆ ਪ੍ਰਮੈਗ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਇਹਨਾੰ ਨੂੰ 
ਘੱਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰ ਦੇਕੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ । ਪਤੀ ਦੇ ਵਰ ਨਾਲ 
ਕੁਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਕਸ਼ਟ ਤਪ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ 
ਦੇਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਵੱਗਜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੁਸਟੇ ਵਿਚਾਰ ਯੋਗ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ 
ਕਿ ਜੇ ਧੁਰੇ ਵਰ ਲੋਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਬਾਕੀ ਹੈ ' 

ਰ ਰ੍ [ਬਾਕੀ ਟੂਕ ੪ ਅਗ ̀ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹਨ| 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । __ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ॥ ੧੫ ॥ ਤੁਮ ਕਰ ਤੇ ਅਸ ਆਯੁਧ ਪਾਵਉ।ਜਿਹ ਪਖਾਰ ਨਿਜ 

ਪੰਬ ਪਿਲਾਵੋਂ' ਜਿਸ ਤੇ ਧਾਰਹਿ ਤੇਜ ਕਰਾਲਾ । ਜੀਤਹਿ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਬਲੀ 

_ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੧੬ ॥ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਪੰਥ ਕੀ ਕੀਜੇ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਵਧੈ ਇਹੀ 

ਬਰ ਦੀਜੈ । ਤੋਹਿ ਚਰਿੱਤ ਬਸਹਿ ਮਨ ਮੇਰੇ । ਸਿਮਰੋਂ ਜਿਨ ਕੌ ਸੋੜ ਸਵੇਰੇ 

॥ ੧੭॥ ਰਚਨ ਪੰਥ ਅਰੁ ਤਰਕਨਿ ਖੋਇ। ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਬਰ ਦੀਜਹੁ 

ਦੋ€”। ਇਮ ਸੁਨਿ ਹਸੀ ਬਾਕ ਸ਼ੁਭ ਕੀਨੋ । “ਪੰਥ ਸਕੇਸ ਪੁੱਤ੍ਰ ! ਮੈਂ ਦੀਨੋ 

॥ ੧੮॥ ਇਸ ਮਹਿ ਭੇਦ ਇਤਿਕ ਰਹਿ ਗਇਉ।ਪ੍ਥੇਮ ਦਰਸ ਦਿਗ ਮੀ- 

ਚਤਿ ਭਇਉਯਾਂਤੇ ਤੁਮ ਤਨ ਤਯਾਗਨ ਪਾਫੇ'।ਚਾਲੀ ਬਰਸ ਬਿਤੇ' ਜਬਿ 

ਆਫੇ॥ ੧੯॥ਵਧਹਿ ਪੰਥ ਜਗ ਵਿਥੇ ਬਿਸਾਲਾ। ਤੇਜ ਤੁਰਕ ਤਬਿ ਹਤਹਿ 

ਕਗਲਾ । ਪੂਰਨ ਹੁਇ ਅਭਿਲਾਖ ਤੁਮਾਰੀ । ਸਾਚ ਹੋਇ ਸਭਿ ਜਥਾਂ 
ਉਚਾਰੀ! ॥ ੨੦ ॥ ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਦਈ । ਯਾਂਤੇ ਕਰਦ ਨਾਮ 

ਬਿਦਤਈ”।“ਇਹ ਲੇ ਕਰਿ ਜਲ ਜੁਤਿ ਮਿਸ਼ਟਾਨ । ਫੇਰਨ ਕਰਹੁ ਆ- 

ਪਠੇ ਪਾਨ ॥ ੨੧॥ ਸੂਰ ਹੋਹਿਗਾ ਸਿਦਕ ਤੁਮਾਰਾ । ਹੇਰਿ ਸ਼ੱਤ ਭਾ ਸਹਿ 

ਡਰ ਧਾਰਾ। ਅਬਿ ਦੀਜਹਿ ਕੁਛ ਭੇਟ ਹਮਾਰੀ।ਹੇ ਸੁਤ!ਜਿਸ ਤੋ ਹੁਇ ਸੁਖ 

ਭਾਰੀ॥॥੨੨॥ਸਨਿ ਗੁਰ ਕਰਦ ਕਰੀ ਕਰ ਧਾਰਨ।ਹਤਿ ਨਿਜ ਤਨ ਕਿਯ 

ਰਕਤ ਨਿਕਾਰਨਿ। ਸੋ ਲੇ ਕਰਿ ਜਗ ਮਾਤ ਪ੍ਰਸੈਨ । ਪੁਨ ਗਰ ਦੇਨਿ ਭੇਟ 

_ ਕਰ ਅੰਨ ॥੨੩॥ “ਸ਼ਸਤ੍ਨਿ ਸੋਂ ਹਤਿ ਹੁਇ ਬਿਚਬਾਦੇ'।ਚਾਰਹੁੰ ਦੀਨੇ 

੧ਐਹੇ ਜਿਹਾ ਹਥਜਾਰ । “ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੋਕੇ (ਪਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ) ਅਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਰਲਾਵਾਂ । 
€੧ 

੩ਨਣ ਮੀਚਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ੧ 

( ੪੯੬੧) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੧੧. _ 

ਸੂ ਦੇ ਅੰਕ ੪੦ ਵਿਚ ਦੱਸਣਗੇ । “ਤੁਹਾਡਾ (ਪੰਥ) 

ਸਿਦਕਵਾਨ ਤੇ ਸੁਰਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ । “ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਭੇਟ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ । (ਅ) ਇਉਂ 

ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:-ਵੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ;ਬ ਨਾਲ (ਚੁਲੀ ਦਿੱਤੀ) । 

੬ਜ ਜੈਗ ਵਿਚ ਮਰਨਗੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰਾ ਨਾਲ । ਉਸ 

__#ਇਹ ਵਿਤਪਟੀ ਕਵਿ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਢ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਰਦ ਪਦ 

ਫਾਰਸੀ “ਕਾਰਦਾ ਦਾ 4; "ਬੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਵਿਚ ਕਾਰਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਛੁਰੀ ਯਾ ਇਕ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ' ਕੂ ਨੂੰ ਕਹਿਦੇ ਹਨ । ਕਰਦ ਜੋ ਖਾਲਮੈ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ 

ਸ਼ਕਲ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਤੇ ਤਲ, ਰ ਤੇ ਕੁਛ ਜੁਦਾ ਹੈ । ਦੇਖੋ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ, ਅੰਸੂ ੧੯ ਔਕ ੧੨ ਦੀ । 
`-: ੩. !(ਪਛਲੇ ਪੈਨੇ ਦੀ ਬ-ਤੀ ਟੂਕ] ਨ 2 .. 

ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੀ ਕਿਹਾ ਹੈ “ਢਾਢੀ ਸਚੈ ਮਹਲਿ ਖਸਮਿ ਝੁਲਾਇਆਂ ਜਦ ਉਥੋਂ 

` ਵਚ ਮਿਲਿਆ/ੁੰਫਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਜੀਨੇ ਹੋਰ ਕਿਜੇਤੇਂ ਏਬੇ ਆਕੇ ਵਰ ਨਹੀਂ ਮੰ ਗੇ ਤਿਵੇਂ 

'ਸਸੇ ਜਾਮੇ ਦਿ ? ਵਤ ਲੈਕੇ ਆਏ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਹੌਰਸ ਤੋਂ ਵਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ? 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੯੬੨) ' __ ਰਿਤ੍੩।ਅੰਸੂ੧੧._ 
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਲਾਖਹੁੰ ਸਿੰਘ ਧਗੀਹਿ ਉਰ ਕ੍ਰੱਧ। ਹੁਇ ਤੁਮ ਭੇਟ ਮ੍ਰਿਤਕ 
ਬਿਚ ਜੁੱਧ'”॥ ੨੪॥ ਇਮ ਬਰ ਦੇਤਿ,_ ਲੋਤਿ ਨਿਜ ਭੇਟ । ਤਤਗਿਲ 
ਅਪਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮੇਟਿ।ਅੰਤਰਧਯਾਨ ਭਈ ਜਗ ਮਾਈ।ਤਬਿ ਲੈਕੜੀਏ” 
ਗਿਰਾ ਅਠਾਈ ॥ ੨੫ ॥ “ਮਮ ਬਾਨਾ ਕਛਨੀ ਇਹ ਲੀਜੈ । ਅਪਨੇ ਸਰਬ 
ਪੰਥਮੈਂਦੀਜੈਂ। ਜੈਗ ਸਮੈਂ ਕੋ ਹੈ ਇਹ ਬਾਨਾ।ਯਾਂਤੇਂ ਹੁਦਿ ਹੈ ਤੇਜ ਮਹਾਨਾ 
॥੨੬॥ ਪੰਥਤੁਮਾਰੇ ਬਲ ਬਿਰਧਾਊ'ਜੁੱਧ ਸਹਾਇ ਹੇਤ ਮੈਂ ਆਊ”? । ਇਮ 
ਕਹਿ ਲੋਪ ਭਯੋ ਤਤਕਾਲਾ । ਕਰਦ ਹਾਥ ਧਰਿ ਬਿਰੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ ॥ ੨੭॥ 
ਬਰ ਲੀ ਕਰਿ ਬਹੁ ਮੁਖ ਪਰ ਲਾਲੀ । ਜਾਗਤਿ ਜੋਤਿ ਤੇਜ ਬਹੁ ਵਾਲੀ । 
ਲੌਤ੍ਰ ਖੁਮਾਰੀ ਸੋਂ ਚਢ ਰਹੇ । ਰਿਦੇ ਪਰਮੋਦ ਅਧਿਕ ਹੀ ਲਹੇ ॥੨੮॥ ਕਮਰ 
ਕਲ ਜੁਤਿ ਤਰਕਸ਼ ਅਸੀ।ਹਾਬਕਮਾਨ ਕਠਨ ਅਤਿਲਸੀਂ।ਕਰਿ ਇੱਛਾ 
ਪੂਰਨ ਉਠਿ ਚਲੇ । ਸਨੋ ਸਨੋ ਗਿਰਵਰ ਕੇ ਤਲੇ ॥ ੨੯॥ ਭਏ ਸ਼ਬਦ 
ਭੁਚਾਲ ਘਨੌਰੇ । ਘਨੋ ਲੋਕ ਆਠੰਦਪੁਰਿ ਕੇਰੇਸਨਿ ਲਖ ਹਿਤ'#ਤਿਤ 
ਕੌ ਚਲਿ ਆਏ । ਸੈਲ ਤਰੇ ਬਿਰ ਭੇ ਸਮੁਦਾਏ॥ ੩੦ ॥ ਧਰੇ ਸ਼ਸਤ੍ਬੈਠੇ _ 
ਭਣ ਜਹਾਂ।ਮਨੋ ਪੌਰ ਸੋ ਬਨ ਕਰਿ ਰਹਾ।ਉਲੈਘ ਅਗਾਰੀ ਜਾਇ ਨ ਕੋਈ। 
ਸਭਿ ਕੋ ਰੋਕਤਿ ਹੈਂ ਤਹਿ ਸੋਈ ॥ ੩੧॥ ਕੇਸ਼ਵਦਾਸ ਅਗਾਰੀ ਹੋਵਾ । 
ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਦਰਸ ਕੋ” ਜੋਵਾ । ਦਈ ਅਸੀਸ “ਸਖੀ ਨਿਤ ਰਹੀਅਹਿ । 
ਦੇਵੀ ਬਿਦਤ ਪ੍ਰਸੈਗ ਸੁ ਕਹੀਅਹਿ ॥੩੨॥ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਜੈਸੇ ਬਰ ਲੀਨੋ। 
ਜਗਦੇਬਾ ਜਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨੋ । ਕਹਨਿ ਸੁਨਨ ਜਿਮ ਆਪਸ ਮਾਂਹੀ । 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਭਾਖਹ ਮੁਝ ਪਾਹੀ॥੩੩॥ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਬਿ ਸਰਬ ਸੁਨਾਯੋ । 
ਪ੍ਰਥਮ ਸਰੂਪ ਦਰਸ ਜਿਮ ਪਾਯੋ।-ਬਰੇਬ੍ਹ-ਸ਼ਰੀ ਬਦਨ ਉਬਾਚੇ । ਤਬਿ 
ਹਮ ਇੱਛਤ ਚਿਤ ਕੋ ਜਾਚੇ ॥੩੪॥-ਏਵੰ ਮਸਤ-ਕਹਿ ਭੈਂਟ ਸੁ ਲੈਕੈ । 
ਅੰਤਰ ਧਜਾਨ ਭਈ ਬਰ ਦੌ ਕੈ। ਲਘੁ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਇਹੁ ਕਰ ਤੇ ਦੀਨਿ।ਅਤਿ 
ਅਨੰਦ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰਿ ਲੀਨਿ ॥ ੩੫॥ ਬਿੱਪ੍ਰ ਤੁਹਾਰੀ ਕਰੁਨਾ ਪਾਇ । 
“ਜੁਧ ਵਿਚ ਮਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਹੋਣਗੇ । “ਦੇਵੀ ਦਾ ਚੋਬਦਾਰ [8: ਲਗੁੜ=ਚੋਬ, ਮੋਟਾ । 
ਲਗੂੜ ਤੋਂ ਲਗੁੜੀਆ, ਲੈਕੜੀਆ, ਲੋੱਕੜਾ, ਲੰਕੁਰਾ ਆਦਿ ਪਦ ਬਣੇ ਹਨ । ੧ਕਿਰਪਾਨ । _ 

_ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ । “ਸੁਣਕੇ ਦੇਖਣ ਲਈ । ੬ਮਾਨੋ (ਸਿਖ ਰੱਖਿਆ ਲਈ) ਭਿਉਢੀ ਬਣ ਰਹੇ __ ਹਨ । “ਗੁਲਾਲ ਵਤ ਦਰਸ਼ਨ (ਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ) । ਦਇਵੇਂ' ਹੀ ਹੋਵੇ [ਸੰਸ:, ਏਵ ਅਸੂ]। 
ਮਂਪਾ:-ਕਰਿ । ਡਰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਭੱਜਾਂ ਫਿਰਦਾ 

ਹੈ ਇਸਦੀ ਡਿਪਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਸਿੱਖ ਕੀਕੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ; ਹੇ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ। __. ( ੪੯੬੩) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੧੨, 
- ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਭਏ ਸਮੁਦਾਇ) । ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਸਭਿ ਭਨਜੋ ਪ੍ਰਸੇਗ। ਸੁਨਿ 
ਕੌਸ਼ਵ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸੈਰ॥੩੬॥ “ਪੈਨ ਪੈਨ ਤੁਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰੇ । ਪਿਖਿ 
ਪ੍ਰੰਮੇਸਰੀ" ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਰੇ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹਿ ਕਿਨਹੁੰਨਿਹਾਰੀਭਏ ਸ਼ਕਤਿ 
ਜੁਤਿ ਬਡ ਅਵਤਾਰੀਂ ॥ ੩੭ ॥ ਕਸ਼ਟ ਅਨਿਕ ਸਹਿ ਕੈ ਤਪ ਘਾਲਾ । 
ਹਮਨ ਜੱਗਯ ਜਿਨ ਕੀਏ ਬਿਸਾਲਾ । ਜਪ ਕੌ ਜਾਪਤਿ ਬੈਸੁ ਬਿਤਾਈ । 
ਕਿਨਹੁੰ ਨ ਇਮ ਦੇਖੀਜਗ ਮਾਈ॥੩੮॥ਕਲੀਕਾਲ ਮਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਭਯੋ। 
ਤੁਮ ਸਮ ਜਗ ਮਹਿ ਅਪਰ ਨ ਬਿਯੋ । ਸੋਵਿਬੈਸ ਅਵਿਤੋਸ਼ ਬਿਸਾਲ। ਕੌ 
ਮਹਿੰਮਾ ਕਹੀਐ ਇਸ ਕਾਲੋਂ ॥ ੩੯॥ ਅਬਿ ਚਲਿ ਅਨਦ ਪੁਰੇ ਆਨੰਦ । 
ਦਿਜ ਦੀਨਨ ਦਿਹੁ ਦਾਨ ਬਿਲੰਦਪੂਰਨ ਭਈ ਸਗਲ ਅਭਿਲਾਖਾਨਮਹਾਂ 
ਮਹਾਤਮਇਮ ਦਿਜਭਾਖਾ॥੪੦॥ਲੋ ਤਿਹ ਸਾਬ ਨਾਥ ਤਬਿ ਚਲੋਂ।ਗਿਰਵਰ 
ਕੌ ਉਤਗੰਤ ਭੇ ਤਲੋਂ । ਬਦਨ ਬਿਸਾਲ ਲਾਲ ਹੁਇ ਰਹਜੋ। ਜੋ ਕਿਸ ਨੂੰ 
ਤੇ ਜਾਤਿ ਨ ਲਹਜੋ” ॥ ੪੧॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁਤੇ 'ਸਰੀ 
ਦੇਵੀ ਪੂਗਣ ਹੋਨ' ਪੂਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਇਕਾਦਸ਼ਮੋ ਅਸੂ ॥ ੧੧ ॥ 

੧੨. [ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਦਾ ਰੁੱਸਣਾ] । .. ਦੋਹਰ।।ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਭਟ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਰਿ ਦਰਸ ਕਰਨਿ ਕੇ ਚਾਇ। ਖੁਰੇ ਹੁਤੇ 
ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਾਂ ਬਦਨ ਜੋਤਿ ਦਿਪਤਾਇ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਧਾਇ ਧਾਇ ਹੁਇ 
ਕਰਿ ਅਗਵਾਏ । ਨਮੋ ਕਰਨ ਕੋ ਨਰ ਉਤਲਾਏ।ਦਿਪਤ ਭੇਜਾਂ ਕੋ ਚਰ- 

_ਨਨ ਪਰੋ'। ਦਰਸ ਅਪੂਰਬ ਗੁਰ ਕੇ ਕਰੈਂ॥੨॥ਉ”`ਗ# ਤੌਰ ਗੁਰ ਕੌ ਤਬਿ 
ਦੇਖਾ । ਰਹੇ ਤੂਸ਼ਨੀ ਠਾਨਿ ਅਸ਼ੇਖਾ । ਅਦਬ ਸਾਥ ਸੁਕਚਿਤ ਹੁਇ ਦੂਰ। । ਪਾਛੇ ਗਮਨੰ' ਮੈਕਤਿ ਭੂਰ ॥੩॥ਕੋਤਿਕ ਦਿਜ ਆਸ਼ਿਖ ਕੋ ਦੇਤੇ । ਭਨਹਿ 
ਬਧਾਈ ਮੰਗਲ ਕੇਤੇ । ਭਏ ਤੁਰੈਗਮ ਪਰ ਅਸਵਾਰ। ਨਰ ਕਰਿ ਦਰਸ਼ਨ 
ਹੋਵਤਿ ਲਾਰ ॥ ੪॥ ਸੈਧਯਾ ਸਮੈ ਹੋਤਿ ਲੌ ਆਏ। ਆਨਦਪਰਿ ਸੈਂ ਹੋਤਿ 
ਬਧਾਏ।ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਢਿਗ ਜਿਸ ਨਰ ਕਹਜੋ। ਚਿਤ ਮਹਿ ਚਹੜੋ ਪਦਾਰਥ 
_ਲਹ3॥ ੫॥ ਤਿਮ ਹੀ ਦੋਨਹੁਂ ਮਹਿਲ ਅਨੌਦੇ । ਧਨ ਭੂਖਨ ਦੇ ਬਸਤ੍ਰ 
_ਬਿਲੰਦੇਪੁੱਤ ਅਜੀਤਸਿੰਘ ਹੁਇ ਆਗੇ।ਬਿਛਰੇ ਚਿਰਕੋ ਪਿਤ ਪਗ ਲਾਗੇ 

_ ੬। ਜਿਤ ਦੇਖਹਿੰ ਤਿਤ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏਂ । 
ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਚਲਿ ਆਏ । ਮੈਗ ਜੂੜਾਰ ਸਿੰਘ ਹਰਖਾਏ॥੭ ॥ 
“ਦੇਵੀ ਦਾ । “ਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ੨੫੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ ਵਾਲੇ (ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ) । “ਪਾ:-ਔੋਰ । 



ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। _____(੪੯੬੪) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸ੧੨. 
ਤਦ __ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ । (੪੯੬੪) __ 

ਬਦਨਕਰਤਿ ਮੈਗ ਹੀ ਚਲੋ।ਪੁਰਿ ਨਰ ਨਾਰਿਦਰਨ” ਹੈ ਖਲੇ।ਕਰਬੈ
ਦਹਿ 

ਅਰੁ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਹਿੰ। ਔਰ ਤੌਰ ਪਰਖਹਿ ਬਿਸਮਾਵਹਿੰ॥ ੮ ॥ ਕਗੰਨ 

_ਸੁਨਨਿ ਕਿਹਸੋਂ ਨਹਿ ਕਰਿਹੀਂ।ਰਸ ਭਰਿਦਿਰਗਨਹਿ
 ਕਿਸਹੁੰ ਨਿਗੰਰਹੀ। 

ਉਦਾਸੀਨ ਸਭਿ ਸੋਂ ਰਸੁ ਏਕ । ਤੋਜ ਉੱਗ ਭੈ ਜਲਧਬਿਬੇਕ ॥ ੯॥ ਪੁਰ 

ਮਹਿ ਮੰਗਲ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ । ਗੁਰ ਆਗਮਨ ਜਲਦ” ਜਨੁ ਭਾਰਾਂ। 

ਜਲ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੌ ਬਹੁ ਬਰਖਾਯੋ। ਤਪਤ ਹੁਤੀ ਉਪਰ ਰਹਿ ਛਾਯੋ ॥ ੧੦ ॥ 

ਮੰਦਿਰ ਸੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗਏ । ਚਾਰੁ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬੈਠਤ ਕਦੋ । ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ 

ਘਰਿ ਘਰਿ ਪ੍ਰਤਿ ਹੋਵ।ਅਤਿ ਪ੍ਰਿਯ ਗੁਰ ਕੌ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਵਾ ॥੧੧॥ ਆਨਿ 

ਕਰਾਵਤਿ ਸਿਖ ਅਰਦਾਸ । ਧਰਹਿ ਤੂਸ਼ਨੀ ਬੈਠਹਿਂ ਪਾਸ । ਦੀਪਕਮਾਲਾ 

ਸਭਿਹਿਨ ਕਰੀ।ਘਰ ਘਰ ਕੇ ਸ਼ਿਖ਼ਰਨ” ਪਰ ਧਰੀ॥੧੨॥ਨੌਬਤ ਬਾਜਤਿ 

ਦੀਰਘ ਪੌਰ । ਸੈਖ ਨਵੀਰਨਿ ਕੋ ਗਨ ਸ਼ੋਰ । ਅਤਿ ਉਤਸਵ ਭਾ ਨਗਰ 

ਮੜਾਰੀ । “ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ? ਕਹਿ ਨਰ ਨਾਰੀ ॥੧੩॥ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ; 

ਕਰਿ ਗੁਰ ਬਾਂਤੀ । ਸਗਰੇ ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਰਾਂਤੀਬਡੀ ਪ੍ਰਾਂਤਿਂ ਤੇ ਸਤਿ- 

ਗਰ ਜਾਗੇ । ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਿ ਪ੍ਰਭੁ ਲਾਗੇ ॥੧੪॥ ਬਸਤ ਸਸਤੇ ਸਭਿ 

ਅੰਗ ਸਜਾਏ। ਲੈਨਹਾਰ ਜੇ ਧਨ ਗਨ ਆਏ । ਸਭਿ ਕੇ ਦੀਨਸਿ ਦਾਨ 

ਘਨੇਰੇ। ਲੋ ਕਰਿ ਸਭਿ ਕੇ ਅਨੰਦ ਘਨੇਰੇ ॥੧੫॥ ਹੁਕਮ ਜੱਗ੍ਕ ਕਰਿਬੇ 

ਕਹੁ ਦਯੋਅਨਿਕ ਅਹਾਰ ਸਨਿਗਧੈ“ ਭਯੋ। ਪੂਪ ਖੂਰਕਾ ਬਹੁ £ੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ। 

ਬਿੱਪ ਸਾਧ ਬੋਲੋ ਪਠਿ ਜਿਤ ਕਿਤਾ ॥ ੧੬॥ ਮਨ ਭਾਵੜਿ ਭੋਜਨ ਕੋ 

ਖਾਯਹੁ । ਅਧਿਕ ਦਾਨ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕਹੁ” ਪਾਯਹੁਪਿਖ ਉਵਾਰਤਾ` ਗੁਰ 

ਉਰ ਕੋਰੀ । ਬਿਸਮ ਕੁਬੇਰ ਸੁਮੇਰ ਬਡੇਰੀ£॥ ੧੭ ॥ “ਜੇ ਰੁਖ ਕਰ ਇਤ 

ਕੋ ਬਲ ਧਰੈਂ।ਹਮ ਕੋ ਲਟ ਬਾਂਟਿਬੋ ਕਰੈਂ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਅਸ਼ਰਫੀ ਘਨੇ ਰਜਤ- 

ਪਨ। ਜਾਚਕ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ ਅਨਿਕ ਗਨ "॥੧੮॥ ਦਾਨ ਦੇਖਿ ਬਿਸਮਤਿ 

ਨਰ ਨਾਰੀ । ਭਯੋ ਕੁਲਾਹਲ ਪੁਰਿ ਮ/ਹ ਭਾਰੀ।ਦਿਜ ਕੇਸ਼ਵ ਤਬਿ ਨਹੀਂ 

ਬਲਾਯੋ। ਬਿਦਤਨ ਸਮੈ ਜੁ ਉਠਿ ਕਰਿ ਆਯੋ ॥ ੧੯ ॥ ਤਿਨ ਸੁਨਿ 

_ਅਧਿਕ ਰੂਸਬੋ ਲੀਨਾ”।-ਮੁਹਿ ਨ ਹਕਾਰਕੋ ਇਹੁ ਕਤ ਕੀਨਾ: ਸ਼੍ਰੀ 
ਹੋਰ ਲਵ”

 ਦੇ 

(ਨ ਉਇ << ਦਾ===ਦਣ-= 

੧ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ' “ਬੱਦਲ। "ਖੁਸ਼ੀ ਕੂਪੀ ਜਲ। ਏਉਪਰਲੀਆਂ ਛੱਤਾਂ। “ਘਿਉ ਵਿਜ ਤਲਿਆ 

ਹੋਇਆ । “ਸੱਦ ਭੇਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ । ਸਗਨਾਂ ਨੇ । ₹ਬਖਸ਼ਿਸ਼ । ₹ਸੁਮੇਰ ` ਕੁਬੇਰ ਬਹੁਤ ਅਸੋ- 

ਚਰਜ(ਹੇਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:-) "ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਚਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤੈ। ""ਹੁੱਸਣਾ ਕੀਤਾਂ । 



__ ਸੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੯੬੫ ) __ਰਿਤੁ੩ । ਔਰੂ ੧੨, 

ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭਿ ਜਾਨੀਨੰਦਚੇਦ ਸੋਂ ਗਿਰਾ ਬਖਾਨੀ।੨੦॥“ਅਬਿਪੰਡਤ 
ਕੌ ਆਨਨ ਹਕਾਰੀ। ਅਸ ਕਹੁ-ਬਿਸਰ ਗਯੋ ਤਿਸ ਥਾਰੀਨ”। ਸੁਨਿ ਕਰਿ 
ਹਕਮ ਗਰੂ ਕਹ ਐਸੋ । ਤਹਿੰ ਗਮਨਜੋ' ਜਹਿੰ ਪੰਡਤ ਬੈਸੋ ॥੨੧॥ ਪੰਦਿਜ 
ਜੂ ! ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਹਿ ਹਕਾਰਾ । ਸਹਿਤ ਦੱਛਨਾ ਨੇਹੁ ਅਹਾਰਾ? । ਬਿੱਪੂ 
ਕਹਯੋਅਬਿ ਹੋਂ ਨਹਿ ਜਾਵੇਂ।ਨਹੀਂ ਸੁ ਭੋਜਨਮੁਖ ਮ'ਹੌਪਾਵੇਂ॥੨੨॥ਪੁਥਮ 
ਬਿੱਪ੍ਰ ਸਿਖ ਸਾਧ ਜਿਵਾਏ । ਪਾਛੇ ਤੇ ਮੁਝ ਬੋਲਿ ਪਠਾਏ । ਸਹਿ ਨ ਜਾਇ 
ਬਿਪਗੀਤ ਬਡੇਰੀ । ਹੁਤੋ ਮੁੱਖਕ ਸਧਿ ਨਹਿ ਤਿਸ ਕੋਰੀ ॥੨੩॥ਕਰਮ ਜਿ 
ਉੱਤਮ ਜਗਤ ਮੜਾਰੀ । ਸਰਬ ਬਿਖੈ ਹਮ ਰਟਤਿ ਅਗਾਰੀ। ਅਬਿ ਪਸ਼- 
ਚਾਂਤੀ ਕਿਮ ਨਹਿ ਜਾਊ । ਅਚਉ' ਅਸਨ ਬ੍ਰਹਮੱਤ" ਲਜਾਊ' ॥ ੨੪॥ 
ਨਿਜ ਗੁਰ ਢਿਗ ਕਹੀਏ ਅਰਦਾਸਾਂ । ਦਿਜ ਨਹਿ ਆਇ ਤੁਮਾਰੇ ਪਾਸਾ। 
ਸੁਨਿ ਕੈ ਨੰਦਚੇਦ ਕਹਿ ਬਾਨੀ। “ਧੀਰਜ ਧਰੀਏ ਤੁਮ ਗੁਨਖਾਨੀ ॥੨੫॥ 
ਤਜਹੁ ਕੋਪ ਤਬਿ ਰਹੇ ਨ ਯਾਦੂ।ਅਬਿ ਤੁਮ ਚਲਿ ਕੌ ਅਚਹੁ ਪ੍ਰਸਾਦੂਨਰ 
ਸਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨ ਪਛਾਨਹੁ । ਜਗਤ ਈਸ਼ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਮਾਨਹੁ॥੨੬॥ 
ਤਿਨ ਸੈਗ ਰੂਸਨਿ ਕਿਮ ਬਨਿ ਆਵੈਤਸ ਕਰੀਐ ਜਸ ਉਨ ਮਨ ਭਾਵੈ। 
ਜਾਤਿ ਹੈਕਾਰ ਕਰਹੁ ਸਭਿ ਨਾਸ਼ੀ। ਉਠਿ ਕਰਿ ਗਮਨਹ ਹਰਖਤਿ ਪਾਸੀ? 
॥੨੭॥ ਸਨਿ ਬੋਲਯੋ ਦਿਜ “ਦਮ ਨ ਉਚਰੀਅਹਿ । ਟਿਜ ਗੁਰ ਬਾਕ 
ਬਿਚਾਰਨਿ ਕਰੀਅਹਿ।ਦੋਸ਼ ਲਗੇ,ਬੋਲਤਿ ਹਹ ਜੈਸੇਕਲਯ਼ੀਧਰ ਬਰਨਜੋਂ' 

_ ਨਿਜ ਐਸੇ:-॥ ੨੮॥ ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਪਰਸੇਸਰ ਉਚਰਿ ਹੈ॥ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕਿ ਕੰਡ 
_ਮਹਿ ਪਰਿਹੈ ॥ ਮੋ ਕੋ ਦ ਸ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ । ਯਾ ਮੈ ਭੇਦ ਨ ਰੈਚ ਪਛਾਨੋ ।, 

ਇਕ ਤੋਂ ਤਿਨ ਮੁਖ ਟੇ ਪਰਮਾਨਾ । ਦੂਜੇ ਔਰ ਸਨਹ ਦੇ ਕਾਨਾ। 
ਜਬਿ ਪ੍ਰਗਟੀ ਚੋਡੀ ਖਲ: 'ਡਾ । ਭੇਖ ਭਯਾਨ ਚਕਿਤ ਨਵਖੰਡਾ”॥ ੨੯॥ 
ਤਬਿ ਧੀਰਜ ਉਰ ਰਹਜੋ: ; ਕੋਈ । ਦੇਖਤਿ ਨੈਨ ਮੂੰਦ ਲਿਯ ਦੋਈ1। 
"ਬ੍ਰਹਮਨ ਪੁਣ।/ਨਵਬੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ।” ਜੇ ਪੰਡਤਦੀ ਵਿਧੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ 
ਤੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਹੋਰ ੫ਡਿ:- ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜੋ ਜਾਂਦੇ । ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ 
ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸੂਚਕ ਹਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਰਚਾਈ ਖੇਲ ਕਾਮਯਾਬ 
ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਿਓਂ ਜੱਲਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯਾ ਅਹਿਸਾਨ ਭੁੰਘੇ ਚਿੱਤ 
ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇਂ । 1ਕੇਸ਼ੋ ਕਿੱਸ ੰ ਸਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਤਾਂ ਪ੍ਗਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 
ਹੀ ਭੱਜ ਆਯਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਕਵਿ ਤੀ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਰ ਦੇਖਕੇ ਨੇਕ੍ ਮੰਦੇ ਸਨ, 
ਪਹਿਲੋ' ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੰਦੇ । ਸੇ ਤਾਖੀ ਨੇ ਬੀ ਲਿਖਜਾ ਹੈ:-ਨਿਰਖੀ ਏਕ ਬਾਰ ਮੁਖ ਰਾਂਡਾ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ ( ੪੯੬੬ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੧੨, 

ਜੌ ਅਵਤਾਰਾਂ ਹਤੇ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ਧੀਰਜ ਧਾਰਤਿ ਰਿਦੈ ਬਿਸਾਲਾ॥੩੦॥ 

ਯਾਂਤੇ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨ ਆਵੈ। ਤੂੰ ਸਭਿ ਜਾਨੋ ਬਿਨਾਂ ਅਲਾਵੈਂ।ਨੰਦ ਚੋਦ 

ਤਬਿ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ/ਸਨਹ ਬਿੱਪ] ! ਤੁਮ ਭੇਵ ਨ ਜਾਨ॥੩੧॥ਤਿਸਹੀ ਤੇ 

ਖ਼ੈਸਾ ਉਰ ਤੋਰੇਨਿਰਨੈ ਕਰਿਗੁਨੀਐ ਬਚਮੋਰੇ।ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਬਪੁ ਕੇ ਅਵ- 

ਤਾਰਾ।ਪੂਰਬ ਰੂਪਨ ਕਰਹਿ ਉਚਾਰਾਂ॥੩੨॥ਜਜੋਂ ਸ੍ਰਾਗੀਜਗ ਸ੍ਰਾਗਬਨਾਵੈ। 

ਤਸ ਕਿਰਿਆ ਰਿ ਤਥਾ ਅਲਾਵੈ। "ਸ਼ੂਕਰ ਰੂਪ- ਧਰਾ ਗੁਨ ਖਾਨੀ । 

ਘਰ ਘੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਿਯਾ ਇਸ ਠਾਂਨੀ ॥ ੩੩ ॥ ਨਰਸੰੰਘ ਰੂਪ ਬਨਾਇ 

ਬਹੋਰੀ।ਗਰਜ ਕ੍ਰਿਆ ਤਸ ਕਰੀ;ਨ ਔਰੀ” । ਤਿਸ ਬਿਧਿ ਲਖੀਅਹੁ ਗਤਿ 

ਇਨ ਕੇਰੀਭਗਤਿ ਰੀਤਿ ਕੀ ਰਹਤਿ ਘਨੰਰੀ॥੩੪॥ ਰੂਪ ਵਾਸਤਵ ਨਹੀਂ 

ਲਖਾਯੋ । ਆਸ਼ੈ ਅਪਰ;ਸ ਨਹਿੰ ਤੁਮ ਪਾਯੋ । ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੁ ਰੁੱਦ ਮਹੀ- 

ਆਨਠ£। ਇਨ ਪਰ ਤਰਕ ਕਰੀ? ਤਿਸ ਬਾਨ॥੩੫॥ ਤਹਾਂ ਆਪ ਕੌ ਨਹਿ 

ਇਮਕਹਿਤੇ।।ਤੌ ਬਹੁ ਲੋਕ ਰਿਦੈ ਇਮ ਲਹਿਤੇ । ਸਭਿ ਕੋ ਤਰਕਤਤ ਭੋਂ 

ਇਸ ਥਾਂਈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤਾ ਅਪਨਿ ਜਨਾਈ ॥੩੬ ॥ ਦਿਮ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ 

ਤਹਾਂ ਬਖਾਨਾ । ਜੇ ਅਵਤਾਰ ਸੁ ਦਾਸੁ ਸਮਾਨਾ । ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 

ਕੋਰਾ । ਧਕਾਵਤਿ ਰਹੇ ਸੁ ਸੈਝ ਸਵੇਰਾਂ ॥੩੭॥ ਇਹ ਭੀ ਤਿਹ ਸਥਾਨ ਬਚ 

ਕਹ; । ਜਿਸ ਤੇ ਆਸ਼ੈ ਬੁਧਿ ਜਨ ਲਹਯੋ। ੍ 

ਰ ਇਹ ਬਿਧ ਕਰਤ ਤਪੱਸਜਾਂ ਭਯੋ ॥ ਦ੍ੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹਰੈ ਗਯੋ ॥ ਰ 

॥ ੩੮॥ ਅਰ ਲੋਚਨ ਮੁੰਦਨ ਕੀ ਰੀਤਾ । ਸੋ ਸੁਨਿ ਧਰੀਅਹਿ ਚੀਤ 

ਪ੍ਤੀਤਾ । ਪ੍ਰਗਟੀ ਜਬਿ ਜਗ ਮਾਤ ਅਗਾਰੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿ ਹਰਖ ਭਾਂ 

ਭਾਰੀ॥ ੩੯॥ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਕੋ-ਕਿਸ ਅਸ ਥਾਂਏ"” । ਉਚਿਤ ਅੰਗ ਜਹਿੰ 

"ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਕੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ । “(ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ) ਪਹਿਲੇ 

(ਪਰਮੇਸੁਰ ਰੂਪ) ਦਾ ਨਾਉ' ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। “ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। 

$ਹੋਰ ਨਾ ਕੀਤੀ । “ਆਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸੀ ਸੇ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ । $ਵਡੇ । “ਤਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਗੁਰ੍ਹ 

ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ) । “ਭਾਵ ਦਾਸ਼ਾਭਾਵ ਵਿੱਚ । ੯ਜੇਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ 

(ਪ੍ੇਸ਼੍ਰ ਐੱਗੇ) ਦਾਸ ਸਮਾਨ ਹਨ । "”(ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗ) ਕੇਹੜ ਐਸਾ ਬਾਂ ਹੈ (ਜਿੱਥੇ ਇਸ 

ਦੇਵੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਸਾਈਏ) । ਰ 

ਵਇਹ ਪੰਡਤ ਦਾ ਵਦਤੋਵਕਾਘਾਤ ਯਾ ਝੂਠ ਬੋਲਨ ਤੁੱਲ ਹੈ । ਪਿਛੇ ਪੂਰੇ“ਸਿਢਕ 

ਨਾਠ ਮੰਨ ਆਇਆ ਕਿ _“ਜਗਤ ਈਸ਼ ਤੁਮ _ਦੇਵਨ ਦੇਵ! ਤਬਾ:-“ਨਰ ਲੀਲਾਂ 

ਠਾਨਹੁ ਜਗਟੇਸ਼ੂ ।''ਅਬਿ ਨਿਸਚਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਯੋ! [ਅੰਸੂ ੮ ਅੰਕ ੨੪] । ਕੋਈ ਜਾਣੇ 

“ਨੈਣ ਮੁੰਦਣੇ! ਨਰ ਲੀਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। __ _ 1੫:-ਕਰਤੇ । ਰ 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੯੬੭) _ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੧੨. 

ਰੂਪ ਬਸਾਏਂ-। ਸਭਿ ਤਨ ਮਹਿੰ ਪਾਵਨ ਹੈ' ਨੈਨਾ । ਤਹਾਂ ਬਾਸ ਦੀਨਸਿ 
ਗੁਨ ਐਨਾ" ॥੪੦॥-“ਪੰਥ ਅਗਾਰੀ ਟਿਕੈ ਨ ਕੋਉ। ਜੋਤਿ ਤੇਜ ਲੋਚਨ 
ਧਰਿ ਸੋਊ।ਰਹਿਤਵਾਨਿ ਸਿਖ ਸਿੰਘ ਜੁ ਮੇਰੇ । ਦੁਸ਼ਟੈ' ਨਸ਼ਟੈਂ ਦਿਸ਼ਟਿਂ 
ਸੁ ਹੇਰੇ$ ॥ ੪੧ ॥ ਬਹੁ ਤੁਰਕਨਿ ਮੈਗ ਏਕ ਲਰਾਉ'। ਅਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੁਤਿ 
_ਪੱਥ ਚਲਾਉਂ-। ਇਹ ਕਾਰਨ ਦ੍ਰਿਗ ਕਰੇ ਮਿਲਾਵਨ।ਦੇਖਿ ਦੇਂਵਿ ਕੋ ਬਾਸਿ 
ਬਸਾਵਨ” ॥ ੪੨॥ ਇਸ ਬਿਧਿ ਨੌਦ ਚੈਦ ਬਹ ਭਾਂਤੀ । ਕਰੀ ਅਸ਼ਰਧਾਂ 
ਦਿਜ ਉਰ ਹਾਤੀ । ਲੀਨਿ ਮਨਾਇ ਮੈਗ ਲੋ ਗਮਨਾਂ । ਜਹਾਂ ਬਿਰਾਜਤਿ 
ਸੀ ਗੁਰ ਭਵਨਾ ॥ ੪੩ ॥ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਬਡ ਆਦਰ ਦੀਨਾ । ਨਿਕਟਿ 
ਬਿਠਾਇ ਤੋਖ ਬਹ ਕੀਨਾ । ਨੰਦਚੈਦ ਸਭਿ ਭਨਕੋਂ ਪ੍ਰਸੈਗਾ । ਬਾਨੀ ਛੈਦ 
ਸਵੈਯਨ ਸੰਗਾ ॥ ੪੪ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ॥ ਸ੍ਰੋਯਾ ।। 

ਜੇ ਕਛੁ ਲਖ ਲਿਖਿਯੋ ਬਿਧਨਾ ਸੋਉ ਪਾਈਯਤ ਮਿਸਰ ਜੂ ਸੇਕ ਨਿਵਾਰੋ । 
ਕਿਵ ਗਲ ਰਤ ਨ ਕੋਪ ਚਿਤਾਰੋ ॥ 

₹.ਨਿਹਾਲੀ ਪਨਠੈ ਦਿਯੋਂ ਆਜ ਭਲੇ ਤੁਮ ਕੋ ਨਿਸਚੈ ਜੀਅ ਧਾਰੋ ॥ 
ਛੱਤੀ ਸਭੈ ਕਿਤ ਬਿੱਪਨ ਕੇ ਇਨਹੈ ਪੈ ਕਟਾਛ ਕਿਪਾ ਕੈ ਨਿਹਾਰੋਂ ॥ ੧ ॥ 
ਜੁੱਧ ਜਿੱਤੇ ਇਨਹੀ। ਕੇ ਪਰਸਾਦਿ ਇਨ ਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁ ਦਾਨ ਕਰੇ ॥ ਅਘ 
ਓਘ ਟਰੇ ਇਨ ਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਇਨ ਹੀ ਕੀ ਕਿਪਾ ਫੁਨ ਧਾਮ ਭਰੇ । ਇਨ 
ਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁ ਬਿੱਢਿਆ ਲਈ ਇਨ ਹੀ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਭ ਸ਼ੱਤ੍ ਮਰੇ ॥ 
ਇਨ ਹੀ ਕੀ ਕਿਪਾਂ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ ਨਹੀ ਮੋ ਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋਰ ਪਰੇ ।। ੨ ॥ 
ਸੇਵ ਕਰੀ ਇਨ ਹੀ ਕੀ ਭਾਵਤ ਅਉਰ ਕੀ ਸੇਵ ਸੁਹ/ਤ ਨ ਜੀ ਕੋ॥ 
ਦਾਨ ਦੀਯੋ ਇਨ ਹੀ ਕੋ ਭਲੋ ਅਰ ਆਨ ਕੋ ਦਾਨ ਨਾ ਲਾਗਤ ਨੀਕੋ ॥ 

“ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ:-“ਉਹ ਜੋਤੀ ਦਾ ਤੇਜ (ਪੰਥ) ਨੇਤਾ ਵਿੱਚ 
ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ , ਏਦਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ । “ਦੇਖਕੇ ਦੈਵੀ ਨੂੰ ਰ 
ਨੇਂ ਰੂਪ) ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਸਾਇਆ । ਓਪਨ ।” ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੂਯੇ ਛੈਦਾਂ ਵਿਚ ਬਾਣੀ 

_ਰਚਕੈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ੯ਪੂਸ਼ਾਕ । €ਛੇਂਤ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿੱਤ (ਬੀਰਤਾ) ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 
ਹੈ; ਭਾਵ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੱਖਕਾ ਵਾਸਤੇ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ) ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਦਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ । #ਂਪਾ:-ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ । 

1ਇਨਹੀ ਤੋਂ ਛੱਤ੍ਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਤੇ ਛੱਤ੍ਰੀਆਂ ਨ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਥਾਰੀ 
ਹਨ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਾਂ-ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨ ਪ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਜੀ ਕੋਪ ਹ 
ਰਹੇ ਹਨ । ਜੇ ਇਹ ਵਾਕ_ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣਕੇ ਮਿਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚਣਪਣੀ ਨਾ 
ਲਗਦੀ, ਨਾ ਸੜਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਧ ਚੜਦਾ ਤੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਰੋਂ ਪੈਂਦੇ। ਸਿ 



ਸ਼ ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੯੬੮) ਰਿਤੁ ੩ । ਐਸੂ ੧੨. 

ਆਗੈ. ਫਲੈ ਇਨ ਹੀ ਕੋ ਦਯੋ ਜਗ ਮੈ ਜਸੁ ਅਉਰ ਦਯੋ ਸਭ ਫੀਕੋ । 

ਮੋ ਗ੍ਹ ਮੈ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਸਿਰ ਲਉ ਧਨ ਹੈ ਸਭ ਹੀ ਇਨ ਹੀਕੋ॥੩॥ 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਚਟਪਫਾਇ ਚਿਤ ਮੈ ਜਰਯੋ ਤ੍ਰਿਣ ਜਿਉਂ” ਕੁੱਧਤਿ _ਹੋਇ ॥ 

ਖੋਜ ਰੋਜ ਕੇ ਹੇਤ ਲਗ ਦਯੋ ਮਿਸਰ ਜੂ _ ਹੋਇ” ॥੪॥ 

ਚੌਪਈ ॥ ਸਾਦਰ ਬਹੁਰ ਅਹਾਰ ਖਵੱਯਾ । ਦਖਨਾ ਲੱਛ ਸਵਾ ਸੁ ਰੁਖੱਯਾਂ । 

ਦਰਬ ਪਠਜੋ ਸਭਿ ਅਪਨੇ ਧਾਮ। ਰਹਜੋ ਕੁਛਕ ਗੁਰ ਢਿਗ ਬਿਸ੍ਰਾਮ।੪੫॥ 

ਪਨ ਵਰ ਲੈਬੇ ਹੇਤੁ ਉਚਾਰਾ । /ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਜੀ ਹੁਇ ਪੰਥ ਤੁਮਾਰਾ । ਕਰਹਿ 

ਜੈਗ ਤੁਰਕਨਿ ਕੌ ਮਾਰੈ । ਬਿਜੈ ਪਾਇ ਸਭਿ ਵਸਤ ਸੈਭਾਰੈ॥੪੬॥ਅਵਨੀ 

ਗਾਜ ਕਰਹਿ ਬਹੁਤੇਰਾ । ਤਿਨ ਮਹਿੰ ਜਨਮ ਹੋਇ ਪੁਨ ਮੇਰ? । ਸੁਨਿ 

ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕਏ ਪ੍ਰਸੈਨ । “ਸਿੰਘ ਬਨਨਿ ਚਾਹਯੋ ਤੁੰ ਧਨ ॥ ੪੭ ॥ ਤੀਨ 

ਵਾਰ ਹਇ ਪੰਬ ਮਝਾਰੀ । ਲੀ ਹੈਂ ਸਿੰਘਨ ਮਹਿੰ ਸਿਰਦਾਰੀ।” । ਇਹੁ ਬਰ 

ਪਾਇ ਹਰਖ ਕੋ ਧਰਿ ਕੈ । ਬਿੱਪ੍ਰ ਕਲੇਵਰ ਕੋ ਤਜਿ ਕਰਿ ਕੰ ॥੪੮॥ ਭਯੋ 

ਖਾਲਸੇ ਮਹਿੰ ਸਰਦਾਰ । ਹਨੋ ਤਰਕ ਬਹ ਜੈਗ ਮਝਾਰ । ਬ੍ਰਿੰਦ ਭੋਗ ਭੋਗੇ 

ਸਖ ਪਾਇ । ਕਥਾਂ ਬਿੱਪ੍ਰ ਕੀ ਭੀ ਇਸ ਭਾਇ3: ॥ ੪੯ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ 

ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤੀਯ ਰੁੰਤੇ “ਬਿੱਪ੍ਰ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਦੁਆਦਸ਼ਮੇ ਅੰਸੂ ॥ ੧੨॥. 

ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ (ਕੱਖ ਅੱਗ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਭੜਕਦੇ ਹਨ) । “ਖੋਜ ਰੋਜ=ਨਿੱਤ ਦੀ ਪਈ ਪਿਰਤ ਦੇ 

(ਗੁਆਚ ਜਾਣ) ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਹਮਨ ਰੋ ਪਿਆ । [ਖੋਜ=ਪੇਰਾਂ ਦੀ ਪੈਖੜ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆਂ 

ਰਸਤਾ ਗਾਵ ਪਿਰਤ । ਰੋਜ=ਰੋਜ਼=ਹਰ ਦਿਨ, ਨਿੱਤਜ । ] (ਅ) (ਹੁਣ ਨਵੇਂ) ਫੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ 

ਢੂੰਡ (ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਇਸ) ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੋ ਪਿਆ। [ਰੋਜ=ਰੋਜ਼ੀ, ਗੁਜ਼ਗਾਰ । 

ਖ਼ਜ=ਦੂੰਡ; ਗਾਣਲ | | 
ਰ੍ 

#ਇਸ ਤੋਂ' ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਰੁਜ਼ੀਨਾ ਬੈਦ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਬਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੋਣਾਂ ਸੂਚਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨਾਦਰ ਦਾ; ਅਨਾਦਰ_ਸੂਚਕ ਇਸ 

ਗਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟੀ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਪ੍ਰਗਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ੀਨੈ ਲਗਦੇ; ਨਾ 

_ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੀ ਬੈਦ ਹੈਂਦੇ । ੍ 

ਹੈਇਹ ਬੀ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਜੌ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ; ਸੌ ਸਾ: ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਜਨਮ ਇਸ ਨੂੰ 

`ਲਾਜੋਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰਣ ਸਿੰਘ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । 

ਹੋਇਹ ਪਿਛਲਾ ਦੇਵੀ ਅਵਾਹਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਮੇਗ ਭਾਢਾ ਰਬਲਦਾਰ ਤੇ ਖੋਜ ਦਾ 

ਮੁਯਜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜੋ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਗਲੇਂ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਦ ਫਿਰ ਮੁਲ ਪਾਠ ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਔਸੂ ਦਾ ਅਰੈਭ ਹੋਢੇਗੀ। _ 



ਉੱਗ 8 ੩੩੧ ॥ 

ਪਿਛੇ ਆਏ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੈਗ ਪੁਰ ਖੇਜ 

ਦੋਵੀ [ਕਾਲੀ, ਦੁਰਗਾ, ਹਿਮ ਪੁੱਤੀ, ਭਵਾਨੀ ਆਦਿ] 
`__ ਦੇਵੀ ਸਬੈਥੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸਦੈ ਤੈ ̀ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ:-(੧) ਦੇਵੀ 

ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਪੂਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਜਕਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਖੋਜ “ਹਿੰਦੂ 

ਮਤ ਵਿਚ ਦੇਵੀ? ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪਰ ਹੋਵੇ । (੨) ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ 'ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕੀਹ 

ਜਗਾ ਹੈ! ਇਸ ਪਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । (੩) ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਂ ਕਿ “ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਨੈਣੇ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ $” __ 
ਰ੍ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਖੋਜ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ ਤਰ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਕੇ 

ਲਿੱਖਾੰਗੇ । ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਚਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਦ ਤੱਕ 

ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ,ਫਰ(੨)ਲਗਪਗ ਮੈਮਤ ੧੯੪੬ ਬਿ: ਤੱਕ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ॥ 

(੩)ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਬਦਤੋਂ ਹੁਣ ਦੋ ਜਮਾਨੇ ਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ । ਇਸ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਘਰੀ 

ਰੱਖਕੇ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਮੈਂਖੇਪ ਕਰਕੇ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ । 

੧. ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿਚ ਦੇਵੀ। 
ਜਿਵੇ ਕਿਸੇ ਬੀ ਹਿੰਦ ਪੁਜਯ ̀ਵਯਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਖੋਜਣ ਲਗਿਆੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 

ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇੱ ̀ਦੇਵੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ । ਜਿਨਾਂ ਢਡੋ,ਲੱਭੋ, 

_ਉਤਨੇ ਹੀ ਗੁੰਬਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਬੜੀ ਢੂੰਡ ਭਾਲ ਦੇ ਬਾਦ ਜੇ ਕੁਛ ਸਮਝ ਗੋਚਰਾ 

ਬਨਾਉਣ ਵਲ ਪਈਏ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਯ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 

` ਜੋ ਕਾਲੇ ਰੈਗ ਦੇ ਅਸਲੀ ਲੋਕ ਏਬੇ ਵਸਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿੰਧਸਾਚਲ ਪਰਬਤ ਦੇ ਕੋਈ 

ਵਾਸੀ “ਕਾਲੀ' ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸਨ । ਕਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਜਜ ਮੁਰਤੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰ 

ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਠੱਗ” ਆਖਦੇ ਸਨ ਇਸ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸਨ । ਵਿੰਧਾਚਲ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਦਾ 

ਇਹ ਮੈਬੰਧ ਹਿੰਦੂ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੌਜੁਦ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸੌਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੀ ਰਾਸ 
੧੧ ਅੰਸੁ ੫੦ ਅੰਕ ੧੪ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੈਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਦੇਵੀ ਹਾਰ ਤੇ ਥੱਕ ਕੈਂ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੯੭੦) ____ਰਿਤੁੜ।ਅੰਸੂ੧ਕ. 

ਹਨ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦਾ ਰੈਗ ਕਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਸ਼ਤ੍ਰੇਆੰ ਦੇ ਦਿਖਾਏ
 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਓਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ (ਭਾਵ ਆਰਯ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ) ਹਨ#/। ____- 

ਵਿੰਧਜਾਚਲ ਵਾਸਣੀ ਕਾਲੀ “ਦੀ _ਉਪਾਸਨਾਂ “ਠੱਗ! <ਯੌੰਮ _ਵਿਚ ਨਿਰਮੈਂਸੇ 

ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪੱਟਾ ਸਰ _ਦੇਣਾ ਅਪਣਾ _ਕਮਾਮ _ ਸਮਝਦੇ 

ਸਨ ਅੰਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ੫ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ । ਸਗੋਂ ਮਾਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ 'ਧਾਰਮਕ ਰਸਮਾਂ 
ਅ%,. ੪8 < ਖਾਂ ਰਾ. (੭ ਆ ਅ% _ ੫. 

ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿ ਟੁਹਾੜੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ; ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੈਵੀ 

ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਾਲ ਦੇਵੀ ਦੇ ਅਰਪਨ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਏਹ 

ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ_ਕਿ ਅਸੀਂ “ਕਾਲੀ! ਦੀ ਆਗਯਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ 

ਹਾਮੋ। ਚੀਨੀ ਮੁਸਾਵਰ ਹਜੂਨਤਸੈਂਗ ਨੇ ਸਿਰ ਬੀਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੁਧਿਆ ਤੋਂ ਜਦ 

ਉਹ ਹਯਮੁਖ ਨੂੰ ਟੁਰਿਆ ਤਾੰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਫੜਿਆ ਤੇ ਦੇਵੀ ਅੱਗੋ ਬਲੀ 

ਦੇਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆਂ2 । ਸੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਪੂਜਸ ਪਰ ਭੈਦਾਯਕ ਮੂਰਤੀ 

ਅਸਲੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੁਜ ਦੇਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਰ 

4ਆਰਯ ਹਿੰਦ” ਪਾਸੇ ਵਲੋਂ ਜਦ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੇਦ ਵਿਚ ਪਦ “ਕਾਲੀ” ਆਇਆਂ 

ਦਾ ਨਾਮ “ਕਾਲੀ” ਹੈਸੀ ਜੇ ਕਿ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਆਹੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ | 

ਸੱਤ ਜੀਭਾਂ ਵਿੱਚੋਂ “ਕਾਲੀ! ਭਿਆਨਕ ਯਾ ਕਾਲੇ ਰੈਗ ਦੀ ਜੀਭ ਸੀ$ । ਵੇਦਾਂ ਦੇ 

ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹਨ । ਕੁਛ ਜ਼ਿਕਰ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 
`ਦੇ ਆਰੰਭ ਸਮੇ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਬਤ ਤਾਂ 

ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਦਿਕ ਰਿਖੀਆੰ ਨੇ ਅਸ਼ਰਮੇਧ ਬਾਪ ਲਿਆਂ ਸੀ । ਸਮੁਚੇ 

- “ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਈ” ਸਨ; ਖੂੰਖਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਦੇਵ ਦਾ ਅਰਥ ( ਦਿਵ=) ਪਕਾਸ਼ 

ਹੈ । ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹਿੰਦੂਅੰ, ਵਿਚ ਕੁਛ ਸਮਾ ਪਾਂ ਕੇ 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੇਦਕ ਦੇਵਤਿਆੰ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰੈ ਮੁੱਖ ਦੇਵਤਾ 

ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ ਤ੍ਰੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ] । ਵੇਦ 

#ਵੁਡਰਫ-'ਸ਼ਕਤੀ ਐਂਡ ਸ਼ਕਤਾਂ । ___ 1 ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ.ਝ੍ਰਿਟੈਨੀਕਾ 

੯ ਐ:। 3“ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਟ੍ਰੈਕਟ ਨੰ: ੪੪੨ ਸਫਾ ੧੩ ਖਾ: ਟ੍ੈ: ਸੂ:। 

ਉਤਊਸਨ । ਦੇਖੋ ਰਿਗ ਵੇਦ ਅਸ਼ਟਕ ੧. ਅਜੀਗ੍ਰਤ ਦੇ ਪੁਤਰ ਸ਼ੁਨਾਸ਼ੇਪ ਦੇ 

ਵਿਚ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਮੱਤ ਤੇ ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਯਣ ਬਾਲ ਕਾਂਡ ਅਧਜਾਯ ੬੧; ੬੨ 

ਤੇ ਭਾਗਵਤ ਮਨੂਸਿੰਮ੍ਤੀ, ਵਿਸਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਅਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮੰਗ ਆ
ਇਆ ਹੈ । 

(ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਬ੍ਰਿਟੈਨੀਕਾ ੯ ਐ: । ਹਾੰ 

੨ ਹੈ ਨ 3 
ਲਹੂ ੬, ਤ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। __-_ ( ੪੯੭੧) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੧੨, 

ਵਿੱਚ ਜੇ 'ਚੁੱਦ' ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ “ਗਰਜ ਦੇ ਤੂਫਾਨ” ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ; ਮਗਰੋਂ ਓਹ 

ਦੁ ਤ੍ਰਿਧਾ ਮੂਰਤੀ ਦਾ 'ਸ਼ਿਵ” ਮੰਨਿਆਂ ਗਿਆ; ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਸੈਘਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਲ੍ਯ 

ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤਰ ਮੁੱਖੀ ਦੇਵਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ; ਵਿਸ਼ਨੂ; ਸ਼ਿਵ; ਤੇ ਤ੍ਰੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 

ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪਾਰਬਤੀ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪ੍ਰਲਯ ਤੇ ਸੈਘਾਰ ਵਾਲੇ 
ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆਂ ਗਿਆਂ । 

ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ 

ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੰਤੁ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੁੱਖਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਕਤਕ ਮਤ ਦੇ ਤ੍ਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਪੂਜਾ 

ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਏਹ ਸਭ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਹਨ” । . 

ਚਾਹੋ ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਤੋਤ੍ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆੰ 

ਬਲੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਥੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ “ਸ਼ਾਕਤਕ ਮਤ ਯਾ 

'ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਮਤਾ ਤਦੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਮੁਸਾਵਰਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ; ਉਸ ਦੀ ਬੀਰਤਾ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਰੂਪਤਾ ' ਦਿ 

ਹੈ । ਘ਼ਾਕਾ ਜੁੱਧ. ਅਕਸਰ ਉੱਤਰੀ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਰ 

ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਾ _ਤੇ _ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾਂ 

ਰਾਜ ਕੰਨਯਾਂ ਹੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹਨ । ਰਖਸ਼ਾਂ ੈ  ਨਾਮ ਮਤ, ਨਿਮਭ, ਚੰਤੁ, ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ 

ਮਰਹਟੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਮੈਭਾਜੀ ਚਾਂਡੂ ਜੀ ਆਦਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਨਾਂ ਦੇਸਕੇ ਇਸ` ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਿਚ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਜੇ ਮਾਂਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 

` ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਭੈਡ ਦੈਂਤ ਦਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ 
ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ੇਰਨ ਲਗਾ । ਇਹ_ਵਾਰਤਾ ਬੀ ਸੈਉਂ ਦੀ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈਂਦੀ 

ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵੀ ਕਿਸੇ ਬੀਰ ਰਾਜ ਕੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਪਣੇ ਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਰਵਾਣੇ 

ਰਾਜੇ ਨਾਲ਼ ਲੜਕੇ ਫਤਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ; ਗਜਾਨੀ ਗਿਆਨ 

__` #ਡਊਸਨ। __ 1ਸਰ ਚਾਰਲਸ ਏਲੀਅਫ--ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਐਂਡ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮੰ। _` 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੯੭੨) _ ਤੇ। ਅੰਜੂ ੧੨. 

ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੈਲਾਵਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ # ਗੇ ਘੋਲ ਅਜ ਪਤ 
“ਸਮੀਰਮਾ” ਉੱਤਰੀ ਹਿੰਦ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਸੇ ਨਾਲ਼ ਹਿਠਾੜ ਦੇ ਰਾਜੇ 
ਮੁੰਭ ਨਮੁੰਭ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ । ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਕਿ. ਉਸੇ “ਸਮੀਰਮਾ” ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਕਹਿਕੇ 
ਉਸ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਪਦਮ ਪੁਰਾਣ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ 
ਰਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਓਹੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੋਵੇ । ਉਪਰਲੇ ਹਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ “ਕਾਲੀ” 
ਤਾੰ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸਲੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੁਜਯ ਮੁਰਤੀ ਹੈਸੀ ਤੇ ਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ 

_ ਵੀਰ ਵਕਕਤੀ ਦੇ ਕਰਤਬਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ 
ਦੇਵੀ ਦਾ ਇਕ ਖਿਆਲ ਟੂਰ ਪਿਆਂ । ਸਾ 

` (ਕਾਲੇ) ਲੋਕ, ਦੀ ਕਾਲੀ ਮਾਈ ਹੈ । ਪਾਰਬਤੀ ਦਾ ਪਿਤਾ । 
_ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੀ ਹਿਮਾਲਯ ਦੀ ਜਾਈ ਆਰਯ ਦੇਵੀ ਸਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਵਿੰਧਿਆਚਲ 
ਪਰਬਤ ਵਾਸਨੀ “ਕਾਲੀ” ਪੁਰਾਤਨ ਅਸਲੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਸਹੀ ਹੋਈ । 

ਜਦੋਂ ਆਰਯ ਲੋਕ ਅਸਲੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਖਲਤ ਮਲਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਦਕ 
ਰ ਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚ ਖਲਤ ਮਲਤ 

ਹੋਈਆਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਲਯ ਦੀ “ਗਿਰਜਾ? ਤੇ ਬਿੰਧੀਆਚਲ ਵਾਸਣੀ ਕਾਲੀ ਦੋ ਦੇਵੀਆਂ 
ਦੇ ਖਿਆਲ ਇਕ ਬਾਵੇਂ' ਆ ਜੁੜੇ, ਪਰ ਦੂਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਰੰਗ ਰੂਪ ਅੱਭ ਅੱਤ ਦਿਖਾਏ ਗਏਂ । 

`____ ਹਰ ਗਲ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਆਰਯ ਕੁਲ ਦੇ 
` ੪ਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਾਂ, ਸੁਲਹਾਂ, ਕੱਠੇ ਰਹਿਣ, ਇਕ ਦੁਜੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਿਲ ਗੋਭਿਆਂ 
ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੁਇ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਮਿਲਕੇ ਇਕੋ ਦੇਵੀ ਬਣ ਗਈ/ਜਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੋ ਮੰਨੇ ਗਏ, 
ਇਕ ਮ੍ਰਿਢੁਲ ਤੇ ਇਕ ਭਿਆਨਕ । ਇਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਢੋਲ ਰੂਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ:-ਉਮਾ 
(=ਰੌਸ਼ਨ), ਗੌਰੀ (=ਗੌਰੇ ਰੋਗ ਵਾਲੀ), ਪਾਰਬਤੀ,(=ਪਰਬਤ ਦੀ ਬੇਟੀ), ਜਗਦੰਬਾਂ (=ਜਗਤ 
1 << 

(੨੬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤ _ਗਏ ਹਨ:-ਕਾਲੀ, 
ਇੱ ਨ ਆ ), ਭੈਰਵੀ (=ਭਿਆਨਕ) । ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਸਟ ਪ ਨੂੰ ਬੱਕਰਿਆਂ 

ਬੋਟਿਆਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਨੀ ਬਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਬੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵੇਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਬਲੀਆਂ ਬੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਤਾਂਤਰਿਕ ਲੋਕ ਜੋ 
ਕੁਥ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਥ ਸੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਛੋੜਦੇ ਹ। ਕਾਨੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਕਾਲੀ ਖੱਲ ਹੈ,ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਹੈ, 

੍ #ਉਤਰੀ ਪਹੜਾਂ ਵਿਚ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵ, ਖੀਰ ਭਵਾਨੀ, ਦਿਰਪਰਗੀ ਦਿ ਮਲ 
ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਟਿਕਾਣੇ ਅਜੇ ਬੀ ਹਨ । ਵੀ 1ਭਊਸਨ । ' 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। __- (੪੯੭੭) _ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੧ਕ. 

ਲਹੂ ਚੋਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਤੇ ਖੋਪਰੀਆੰ ਗਲੇ ਲਫਕਦੀ%ਂ ਹਨ । ਦੁਰਗਾ (=ਜੈ ਕਠਨਤਾ ਨਾਲ 

ਮਿਲੈ) ਦਾ ਰੂਪ ਸੁਹਣਾ ਗੌਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਵਾ ਪਰੁ ਬੜੇ ਤੇਜ ਤੁੰਦ ਪ੍ਰਭਾਉ ਵਾਲੀ । 

`_ ਭਵਾਨੀ, ਉਮਾ, ਪਾਰਬਤੀ, ਦੁਰਗਾ, ਚੈਤੀ, ਕਾਲੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਵੀ-ਖਿਆਲਾੰ ਦੀ ਜੋ ਬੀ 

ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਫਿਲਸਫਾਨਾ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ 

`ਕੀਹ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੇ ਉੱਚੇ “ਤੈਤ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਂ? ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਸਫੇ ਦੇ €ਗ 
ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨੇ ਯੋਗ ਹੈ । ਹਿੰਦੂ ਦਿਮਾਗ ਨੇ 
ਦੇਵੀ ਦੀ ਵਕਤੀ ਤੋਂ ਉਠਕੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇਕ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਰੂਪ ਬੀ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 
ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਜਨਮ ਤੇ ਮੋਤਾ ਦੋਵੇ ਜੋੜੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਸੈਂਦਰ ਦਿਆਲ ਮੂਰਤੀ ਤੈ ਜਨਮ 

ਜੀਵਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਰਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 

_ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਝਹਮ ਵਰਗੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਲੋਪ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਰੂਪ ਧਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਟੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੇ 
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ#ੈਂ। . __ . ਵਿ 

ਰ (ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਖਿਆਨ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ “ਕਾਲੀ” ਪਦ 

“ਕਾਲਾ” ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਛ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਲ ( ਸਮੇਂ, ?“% ) ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਉੱਸੇ ਨੂੰ 

ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਲ (ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਬੀ ਖਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ 
ਹੈ। ਐਉਂ ਕਾਲੀ “ਕਾਲ ਰਹਿਤ” ਅਰਬਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨੋ ਇਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਬੀ ਵਾਚਕ ਹੋ ਗਈ । 

ਕਾਲੀ ਖੋਪਰੀਆਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਦੇ ਅਲੈਕਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 

_ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲਯ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ । ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੈਗ ਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 
_ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦਿ੍ਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੂਨਜ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ- । ਫਿਰ ਓਹ 
ਦਿਰੀਬਰੀ ਹੈ-ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ-ਤਵ ਨੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ _ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਨਲ __ 

__ ਹਦ ਬੈਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, “ਨਾਂ ਕਪੜਿਆਂ ਵਾਣ? ਕਹਿਣ-ਤੋਂ ਉਹ “ਅਨੈਤ” ਸਹੀ ਹੋਈ । ਫਿਰ _ 

ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਜਗਤ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ 

ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਚਣਹਾਰ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੋਬ ਪਰ 
__ ਖੜੀ ਦੱਜ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਢਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨਤਾ ਦ। ਸਰ੍ਪ ਹੈ । ਲੋਥ ਦੀ 

#ਸਰ ਚਾਰਲਸ ਏਲੀਅਣ । ਲਿ _ 1ਫੁਭਰਫ। ___ 
ਕਿਸੇ ਥਾਵੇਂ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਬ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ ਸਿਗਾਂ ਦਾਂ . ਅਰਬ . . 

`. ਦੱਸਿਆ ਹੈ:-ਬਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਜੋ ਦੇਵੀ ਨੇ ਫਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਮੰਭਨਮਾਲਾ ਜੋ ੫੧ ਯਾ __ 
੫੨ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਖੋਪਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ੫੧ ਯਾ 
੫੨ ਅੱਖਰ ਹਨ (ਮੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪੈਂਤੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ੫੦; ੫੧ ਯਾ ੫੨ ਹਨ । ਇਹ ਵਰਣਮਾਲਾ 

“ਨਾਮ ਰੁਪਾ! ਵਾਲੇ ਮੈਸਾਰ ਦੀ ਲਖਾਯਕ ਹੈ । ਬਹੈਸੀਅਤ ਰਚਨਹਾਰ ਦੇ ਓਹ ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ 
ਮਾਲਾ ਪਹਿਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੈਸੀਅਤ ਲਯ ਕਰਨਹਾਰ ਓਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਲਯ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । _ ਡਾ 

”? ਤਨ ਤਾੰ 



ਸ਼ੀ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। __ ( ੪੯੭੪) ___ ਚਿਤੁ੩। ਅੱਸੂ੧੨. 
ਸ਼ਕਲ ਮੁਰਦਾ ਪਨ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਤੀਤ, ਅਲੇਪ, ਅਬਦਲ, ਇਕਰਸ, 
ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਸਰੂਪ ਦੱਸਣ-ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵੀ ਜੋ ਲੋਬ ਪਰ ਖੜੀ ਹੈ ਸੋ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ, ਰਚਨ 
ਵਾਲ਼ਾ, ਮੈਰਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਅਬਦਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੁਰਤੀ ਹੈ । ਅਸਲ 
ਵਿਚ ਦੋਵੇ ਇਕ ਹਨ, ਇਕ ਵਜੂਦ ਦੇ ਦੇ ਰੰਗ ਹਨ, ਇਕ ਨਿਰਵਿਕਾਰ, ਇਕ ਰਸ, ਅਬ- 
ਦਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਦਲਨੇ ਵਲ ਜੋ ਅਬਦਲ ਦਾ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ । 
____ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਜੋਗ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਟੁ੫ ਵਿਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪੁਰ 
ਦੇ ਲਾਗਲਾਂ ਵਿੰਧਜਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਕਲਕਤੇ ਵਿਚ-ਕਾਲੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਭਯਦਾਇਕ 
ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ 
ਆਦਿਕ ਵਹਿਮੀ ਕੌਮ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਪਰ ਦੱਸੀ 'ਖਯਾਲੀ ਦੇਵੀ” ਦੀ ਬਾਬਤ ਉਪਰ ਕਥੇ 
ਖਿਆਲ ਹਨ । ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਅਚਰਜ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ-ਅਮਿਣਵਾਂ ਫਾਸਲ। ਹੈ। 
ਸੋਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀਹ ਸੋਚ ਕਰੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ 190 
ਕਿਸ ਦਾ ਆਵਾਹਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀਖਿਚੜੀ ਜੇਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਕਾਲੀ ਦਾ ਪੁਰਾਤਣ ਜਾਂਗਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਜਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਈ ਵੋ: ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ 
(ਠੱਗਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ) ਖੂਨ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਔੱਗੇ ਅਰਪਨ ਹੋਣਾ, ਇਥਚੋਂ ਦੁਰਗਾ 
ਆਦਿ ਦੇ ਬੀਰਰਸੀ ਕੰਮ ਉਧਰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਰਸਮੀ ਦੇ ਹਾਲ ਜਿਹੇ ਕੁ ਹਨ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸੰਦਾਜ਼ 
_ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਿਤਾਰਕੇ ਦੇਵੀ ਉਪਾਸਕਾਂ ਦ। ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਖਿਆਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਏਹ ਲੇਖਕ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਵੀਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਣ ਪੁਣ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਖਿਆਲ . ਨੂ 
ਫਿਲਸਵੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਲੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇ' ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਿਲਸਵੇ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ 
ਹੇਲਾਂ ਮੈਸਾਰ ਦੇ ਰਚਣ, ਪਾਲਣ ਤੇ ਮੈਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਰਗੁਣ ਵਜਕਤੀ 'ਈਸ਼ੂਰ' 
ਮੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਸ਼ਨਵ” ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣ ਪੂਮਾਤਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਗਤ ਪ੍ਰਬਧ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੰਨੀ ਗਈ ਇਕ ਸਰਗੁਣ ਵਿਜਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 
ਵਿਸ਼ਨੂੰ? ਸੱਦੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਉੱਚੇ ਤੇ ਫਿਲਸਢਾਨਾ ਜ਼ਾਕਤਕ ਮਤ ਵਿਚ “ਦੇਵੀ! ਇਕ 
ਸਰਗੁਣ ਵਯਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦਾ ਰਚਨ ਪਾਲਨ 
ਤੇ ਮੈਹਰ ਕਰਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ । 

ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਦੀ ਬਾਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਇਸ ਉ”ਚੇ 
ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਫਿਲਸਫਾ ਨੇ “ਸਰਗੁਣ ਈਸ਼੍ਰਹੱਤ” ਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਲੈਕੇ ਟੁਰਦੇ ਹ- 

੨. ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਦੇਵੀ। 
ਗੁਰੂ ਘਰ'ਵਿਚ-ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ “ਕਾਦਿਰ ਤੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫੋਰ ਅਲੇ੫”” ਮੰਨਿਆਂ 
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ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੯੭੫) __ ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੧੨. 

ਹੈ । “ਨਿਰਗੁਨੁ ਆਪਿ ਸਰਗੁਨੁ ਭੀ ਓਹੀ ।। ਕਟਾਧਾਰਿ ਜਿਨਿ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ? / ਉਸੇ ਨੂੰ ਹਾੰ 
ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ:-ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਆਪਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ॥ ਖੇਲੁ £ਕੋਚੋ ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੈ” ॥ 

ਪੁਨਾ:-ਜਹ ਆਪਿ ਰਚਿਓ ਪਰਪੰਚੁ ਅਕਾਰੁ ॥। ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਮਹਿ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰੁ” ॥ 
ਪੁਨਾ:-ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਇਜਟਿ ਉਪਾਏ ॥ ਆਪਨੈ ਭਾਣੈ ਲਏ _ਸਮਾਏ£ ॥` 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ 
ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਰਚਨਹਾਰ ਨੂੰ ਅਛਲ, ਅਛੇਦ, ਅਭੇਦ, ਏਕ, ਬੇਅੰਤ, ਊਚ ਤੇ 
ਉਚਾ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਅਥਾਹ, ਅਗਣਤ ਅਤੋਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਰਤੱਵਯ (ਰਚਨ ਪਾਲਨ 
ਮੈਹਾਰ ਆਦਿ) ਵੱਖਰੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ “ਈਸ਼੍ਰ” ਯਾ “ਵਿਸ਼ਨੂੰ? ਯਾ “ਭਵਾਨੀ! ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, 

ਹੋ ਸੋਧ ਚੇਤਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੈ ਕਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੁ ਜੀ 
ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:-“ਦੁਹੂ ਪਾਖ ਕਾ ਆਪਹਿ ਧਨੀ ਪੁਨਾ: -“ਆਪਹਿ ਕਉਤਕ ਕਰੈ 
ਅਨਦ ਚੋਜ ॥ ਆਪਹਿ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਜੋਗ”? ॥ ਪੁਨਾ:- “ਕੇਵਲ ਕਾਲ ਈ ਕਰਤਾਰ ॥ 
ਆਦਿ ਅੰਤ ਅਠੰਤਿ ਮੂਰਤਿ ਗੜਨ ਭੰਜਨ ਹਾਰ]? ॥ ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਕਰਨਹਾਰੁ 
ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਜਾਨਿਆ”? । ਕਰਨਹਾਰ ਓਹੀ ਇਕੋ ਆਪ'ਹੈ ਤੇ ਜਦ “ਭਾਵੇ? ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹ 
ਆਪ ਰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣੇ “ਹੁਕਮ ਮਾਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਥਾ:-- -“ਹੁਕਮੀ 
_ਹੋਵਨਿ ਆਕਾਰਾੰ । ਫਿਰ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 
ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ” । ਅਰਥਾਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, 
ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰਚਦਾ ਹੈ; “ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ” ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇ ਉਹ ਆਪ 
ਗਿ 
ਕਰ ਸਕਦੇ,ਉਸਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਅਦਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇਉਹ ਆਪ ਸੱਤਜ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ 
ਸੱਤਯ ਹੈ । ਯਥਾ:-“ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸਚਾ ਫੁਰਮਾਣੁਭਾਵ ਜਿਵੇ ਉਹ ਆਪ ਸੱਤਯ ਹੈ ਤਿਵੇ” 
ਫੁਰਮਾਣ ਸੱਤਯ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਜ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ, ਫੁਰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਈਂ ਵਿਚ ਅਰੋਪ ਕੇ ਉਸ ਦਾ 
ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ' ਹੁਕਮ” ਤਾਂ ਉਸਦੇ 'ਸਰੁਪਾ ਵਾਂਡੁ 
ਸਾਡੀ ਸਮਬ ਤੇ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ,-ਕਰਨੀ ਕਰਤਬ 
ਨੂੰ-ਆਪ, ਕੇਵਲ ਆਪ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ “ਅਪਨੇ ਕਰਤਬ ਜਾਨੈ ਆਪਿਨ”। ਜਦ ਅਸੀਂ 

_ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਬ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ 
ਹੁਕਮ, ਭਾਣੇ ਤੇ ਕਰਤਬ ਦੀ_ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ । ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ 
ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇ” ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਵਿਚ ਹੁਕਮ 
ਹੋਵੇਂ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 

ਜਦ ਉਹ ਸੱਤਯ ਤੇ ਚੇਤਨ ਫਿਰ ਪ੍ਯਿ (ਆਠੰਦ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਜ਼ਰੁਰ 
ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰਯ ਕਰਤਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਚੈਤਨ ਹੈ ਉਹ 

__ #ਗਉ£ ਸ਼ੁਖ ਮ:੫। _' ̀ ਹੰਸ ਹਜ਼£ ਪਟ ੧੦। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___(੪ਢ੭੬) ' ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੁ ੧੨, 

ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਜੜ੍ਹ ਪਦਾਰਥ ਵਾਂ ਅੱਕੈ ਕੀਕੂੰ ਹੇ ਸਕਦਾ ਹੈ $ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਯਾ ਸਾਭੀ ਕ੍ਰਿਯਾ 
ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਂਸੇ ਵਰ੍ਗਾ ਸੱਤਯ ਹੈ । ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਿਰੈਕਾਰ ਤੇ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲੇ੫ ਕਿਹਾਂ ਹੈ, ਜਗਤ ਦਾ ਰਚਨ- 
ਹਾਰ ਕਹਿਕੇ ਵਿਚੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਕੋਠੜੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 
ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ “ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਵਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਤੋਂ 

ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ#' । ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵਹੁਟੀ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਸੈਂਬੰਧ ਨਹੀਂ (ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀ- 
ਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਅਲੋਪ ਤੇ ਇਕੋ 
ਹੈ,ਅਲੈਤ ਹੈ,ਅਨਾਦਿ ਹੈ,ਬ੍ਹਮ ਹੈ,ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੈ।ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁ 
ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਂਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਭੀ ਕਿਸੇ ਨਰ ਸਰੂਪ(ਬ੍ਰਹਮਾ; 
ਮਹੇਸ਼) ਯਾ ਨਾਰੀ (ਦੇਵੀ) ਰੂਪਤਾ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਅਰਾਧਿਆ ਜਾਵੇਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਵਿਚ ਜਦ ਦੇਵੀ ਨੂੰ-ਕਲਕੱਤੇ ਯਾ ਵਿੰਧਜਾਚਲ ਵਾਂਲੀ ਦੇਵੀ ਨਾਂ ਪਰ ਫਿਲਸਫਾਨਾ ਖਿਆਲ 
ਦੀ ਦੇਵੀ-ਦੀ-ਪੁਜਾ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ “ਆਦਿ ਭਵਾਨੀ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ 
ਫਿਲਸਵੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾਂ ਬੀ ਨਹੀਂ' ਦੱਸੀ ਤੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ- ___ 
_ ਤੂ ਕਹੀਅਤ ਹੀ ਆਦਿ ਭਵਾਨੀ ॥ ਮੁਕਤਿ ਕੀ ਬਰ਼ੀਆਂ ਕਹਾ ਛਪਾਨੀ ॥_ [ਗੋਂਡ ਨਾਮ: 

_ਫੈਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦੀ ਸਾਖੀ ਬੀ ਇਹੋ ਗਲ 
ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਵਸਾਈ ਦੇਵੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਲ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਆਪ 
ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣੋ ਅਸਮਰੱਥ ਦੱਸਿਆ । ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ 
ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਬਾੜੂ ਦੇਂਦੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ! । ਫਿਰ ਭਾਈ ਭੈਰੋਂ ਦੀ ਦੇ 

ਵਾਲ਼ੀ ਸਾਖੀ ਜੋ “ਦਬਿਸਤਾਨੇ ਮਜ਼ਾਹਬ” ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੈਰੋ (ਯਾ 
ਨਾਮੇ ਸਿੱਖ` ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ ਨੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਢਿਰ ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨੌ ਦੇਵੀ ਅਸਮ੍ਰੱਥਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ| । ਫਿਰ ਦਸਵੇ' ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਨਾਉਣਾ”, “ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ਸਿਖਾਲਣੀ”, “ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਜੀ ਕਾਂ ਖਾਲਸਾ? ਦੱਸਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਸੇ 

#“ਤਬ ਸਿਵ ਸਕਤਿ ਕਹਹੁ ਕਿਤੁ ਠਾਇ ॥/ [ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫ 
1'ਤਹ ਮਾਤ ਨ ਬੈਧੁ ਨ ਮੀਤ ਨ ਜਾਇਆ? ॥ [ਜਾਇਆ=ਇਸਤ੍ਰੀ]। [ਮਾਰੂ ਮ: ੫ 

ਤਬਾ:-“ਕਿਸੁ ਤੂੰ ਪੁਰਖੁ ਜੋਰੂ ਕਉਣ ਕਹੀਐ ਸਰਬ ਨਿਰੈਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆਂ ।” |ਆਂ: ਮ: ੧ 
__` ਡਬਥਾ:-'ਤੇਜ ਕੋ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ ਅਖੰਡਣ ਕੋ ਖੰਡ ਹੈ, ਮਹੀਪਨ ਕੋ ਮੰਡ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤ੍ਰੀ ਹੈ 

ਨ ਨਜੁ ਹੈ” ॥ ੯ ॥੨੬੧॥ ਰ ਅਕਾਲ ਉਂਸਤਤਿ । 
__ ਤੰਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰਿ ਵੇਖੇ ਵਰਤੇ ਤਾਕੋ ਤਾਕੁ ॥ ਵਾਰ ਆਸਾਂ ਮ: ੧ 

` ਰੰਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬਾਰਧ ਅਧਜਾ: ੨੭ ਅੰਕ ੧੫,੧੬,੧7 ਤੇ ੨੪ । 
_`_ - ਪ੍ਰੋਦੇਖੋ ਤਵਾਰੀਖ ਖਾਲਸਾ ਹਿਸਾ ੧ ਨੰ: ੨ ਪੰਨਾ ੫੧੪ ਤੀ: ਐ: । ਰ 

[ਦਿਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰਾਸ ੧੨ ਅੰਸੂ ੯ ਅੰਕ ੨੯ ਤੋ ੩੬ ਤੱਕ । 
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ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਫ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਚੌਜ । ਰ੍ ( ੩੪੯੭੭) ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੧੨. 

ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਕੇ ਪੂਜਣਾ ਦਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਯਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ “ਲਿੰਗ ਭੇਦ” ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ । ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ 

ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਿੰਗ ਵਿਚ ਮੈਬੋਧਨ ਕਰ ਲੋਣਾ ਲਿੰਗ ਰਹਿਤ ਮੰਨਣ ਤੁੱਲ ਹੈ । 

ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਤ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜੈਸਾ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ 

ਗਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ; ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-- 
੬) 

$ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ॥ [ਮਾਬ ਮ: ੫4; 

___ ਇਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਖੰਡ ਸਰੂਪ ਦੀ ਹੀ ਉਪਾਸਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ 

ਉਸਤੋਂ ਨਿਖੇੜਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਯਕਤੀ ਫਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀ ਅਰਾਧੀ ਜਾਰਹੀ। 
__ 

ਦਸਮੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੀ ਆਪਣੇ ਅਰਾਧਨਾ ਯੋਗ ਇਸ਼ਟ. ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ 

ਨੂੰ ਅਛੇਦ, ਅਹੂਪ, ਅਨਾਦ, ਅਕੂਤ, ਅਖੰਡ, ਅਛਿੱਜ, ਅੰਭੇਦ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗਾ ਕੋ 

ਉਸਦੇ ਇਕੋ ਅਖੰਡ ਫੂਪ ਦਾ ਪਤ! ਦਿੱਤਾ ਹੈ” ਤੇ ਉਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ “ਨਸੇ ਪਰਮ ਗਜਾਤਾ । ਨਮੋ ਲੋਕ 

ਮਾਤਾਂ [ਜਪੁਜੀ ਆਖਿਆ ਹੈ । ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਜਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇ ਕੇ 

(ਪਾਇ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ` ਵਿਚ ਖੋਹਲਕੇ ਪੂਜਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ_ਤੇ ਇਉਂ ਬੀ ਕਿੰਗ ਹੈ 

“ਬ੍ਹਮਾਦਿਕ ਸਬ ਹੀ ਪਚ ਹਾਰੇ।ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸੂਰ ਕੌਨ ਬਿਚਾਰੇ । [ਚਉ: %)? ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ 

ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਕ ਅਖੰਡ ਅਕਾਲ ਮੁਰਤੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹਨ। । ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ 

ਕਹਿਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾਂਤ ਦਸਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ___ 

ਸੇ (੧) ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਿਬੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸੱਤਜ, ਬਲ, ਸਮਰੋਂਥਾਂ 

ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਭਵਾਨੀ ਆਦਿ ਕੋਈ ਪਦ ਆਇਆਂ ਹੈ ਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਜੂਦ 

੩ ਅਫਿੰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਦਾ ਬੋਧਕ ਹੈ । ਸੱਤਜਾ ਯਾ ਸ਼ਕਤੀ “ਸ਼ਕਤੇ! ਤੋ ਫਿੰਨ ਹੈਕੇ 

ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ ਜਿਵੇ' ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:- 

_ #ਦੁਸਮ ਗੁਰਵਾਕ:-ਅਮੈਭ ਰੁਪ ਅਨਤੈ ਪੂਭਾ ਅਤਿ ਬਲਿਸਟ ਜਲ ਬਲਿ ਕਰਣ ॥ 

ਅੱਚੁਤ ਅਨੰਤ ਅੱਦ੍ਰੈ ਅਮਿਤ ਨਾਬ ਨਿਰੈਜਨ ਤਵ_ਸਰਣ ॥੧॥੩੨॥ [ਗਯਾਨ ਪ੍ਰਬੋਧ 

ਪੁਨ:-ਨਮੋ ਨਾਬ ਪੂਰੇ ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਕਰਮੰ॥ ਅਛੇਦੀ ਅਭੇਦੀ ਸਦਾ ਏਕ ਧਰਮੰ ॥ 

-_ ਕਲੀਕੈ ਬਿਨਾਂ ਨਿਹਕਲੀਕੀ ਸਰੂਪੇ ॥ ਅਛੇਦੈ ਅਤੇਦੇ ਅੱਖੇਦੇ ਅਨੁਪੇ ॥ [ਗਜਾਨ ਪੂਬੋਧ 

ਪੁਨਾ:-ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕੇ ਭੇਦ ਸਭੇ ਤਜ, ਕੇਵਲ ਕਾਠ ਕ੍ਰਿਪ। ਨਿਧ ਮਾਨਿਯੋ। [੩੩ ਸ਼੍ਰੈਯੇ 

“ਕੇਵਲ” ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਾਹਦ, ਇੱਕੋ, ਅਦ੍ਰੇਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । 

ਯਥਾ:-ਭਜੋ ਸੁ ਏਕ ਨਾਮਧੀ ॥ ਜੁ ਕਾਮ ਸਰਬ ਠਾਮਧੀ ॥ ਨ ਜਾਪ ਆਨ ਕੋ ਜਪੋ ॥ 

ਨ ਅਉਰ ਬਾਪਨ' ਬਪੋ ॥:੩੭ ॥ ਬਿਐੰਤਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਹੈ॥ ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਪਾਇ 

2॥ ਨ ਧਿਆਨ ਆਨ ਕੇ ਧਰ ॥ ਨ ਨਾਮ ਆਨ ਉਚਹੇ ।੩ ੮॥ਤਵੱਕ ਨਾਮ ਰਤਿਯੀ। 

ਨ ਆਨੋਂ ਮਾਨ ਮਤਿਧੀ । ਪਰੋਮ ਬਿਆਨ ਧਾਰੀਈ ॥ ਅਨੈਤ ਪਾਪ ਟਾਰੀਯੀ ॥ ੩੯ ॥ 

ਤੁਮੇਵ ਰੂਪ ਰਾਚਿਯ ॥ ਨ ਆਨ ਦਾਨ ਮਾਚਿਸ਼। ਤਵੱਕ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੀਧੀ ॥ ਅਨੈਂਤ __ 

ਦੂਖ ਟਾਰੀਯੈ ॥ ੪੦ ॥ ___ [ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਧਿ: ੬ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ਰ ਰ ( ੪੪੭੮ ) ` ਜਿਤ ੩ । ਸੰਨ ੧੨, 

ਪੁਥਮ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗ ਕੋ ਤਾਤਾ ॥ ਤਾਂ ਤੇ ਭਯੋ ਤੇਜ ਬਿਖਯਾਤ ॥ ਸੋਈ ਭਵਾਨੀ 
_ ਨਾਮ ਕਹਾਈ ॥ ਜਿਨ ਸਗਰੀ ਯਹ ਸ੍ਰਿਸਫਿ ਉਪਾਈ ॥ ੨੯ ॥ _[ਚਉ. ਅਵਤਾ: 

ਇਥੇ ਭਵਾਨੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਵਜਕਤੀ ਨਹੀਂ ॥ ਇਸੇ ਭਾਵ ਦਾ ਇਕ ਵਾਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਹੈ:- ਰ 
ਅਵਲਿ ਅਲਹ ਨੂਰੁ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ₹ ਦੇ ॥ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ 
ਉਪਜਿਆ ਕਉਨ ਗਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ।। ਰ ___[ਪੂਭਾਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀ 
“ਪ੍ਥਮ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗ ਕੋ ਤਾਂਤਾ” ਤੋ" “ਤੇਜ” ਉਤਪਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋ ਜਗਤ 

ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਤੇ “ਅਵਲਿ ਅਲਹਾਂ ਨੇ “ਨੂਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ 
ਇਕੋ ਭਾਵ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਹਨ, ਦੂਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਦੂ ਅਛੇਦ ਤੇ ਅਖੰਡ ਹੈ ਤੇ ਅਲਗ 
ਵਯਕਤੀ ਤੇਜ ਨੂੰ ਯਾਂ ਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ “੧ਦੁਤ 

_ ਅਨੰਤ ਐੱਦ ਅਮਿਤ ਨਾਥ ਨਿਰੈਜਨ ਤਵ ਸਰਣ' ਆਖਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਵੇ ਦੋ ਰੂਪਾਂ 
ਵਿਚ ਵੰਡੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ” । ਇਸੇ ਭਾਵ ਵਿਚ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਏਹ ਵਾਕ ਹਨ:- 

_ਨਮੇ ਪਰਮ ਗਾਤਾਂ ।। ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ॥ [ਸ਼ੀ ਜਾਪੁਜੀ 
_ਸ਼ਰਬ-ਕਾਲ ਹੈ ਪਿਤ ਅਪਾਰਾ ॥ ਦੇਬਿ ਕਾਲਕਾ ਮਾਤ ਹਮਾਰਾ! ॥ [ਬਦਿੱ: ੧੪. ੫ 

____ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਲਕਾ ਦੇਬਿ ਕਹਿਕੇ ਉਸੇ ਮਹਾਂ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਣਾਇਆ ਹੈ । “ਮਾਤ” 
ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਪਦ ਵਰਤਕੇ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧ ਕਾਰਕ ਦੀ ਵਿਭਕਤੀ “ਹਮਾਰਾ? ਪੁਲਿੰਗ 
ਵਰਤਿਆ ਹੈ । ਪੁਲਿੰਗ ਪਦ “ਹਮਾਰਾ” ਵਰਤਣ ਤੋ' ਪੁਯੋਜਨ ਇਹੋ ਗਲ ਜਨਾਉਣ ਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਸਰਬ ਕਾਲ ਤੇ ਦੇਬਿ ਕਾਲਕ' ਇਕੋ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਖਰੀ ਵਯਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ 
ਰੰਹੇ 1 ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹ ਹੈ:- 

ਤਹ ਹਮ ਅਧਿਕ ਤਪੱਸੋਯਾ ਸਾਧੀ ॥ ਮਹਾਂ ਕਾਲ ਕਾਲਕਾ' ਅਰਾਧੀ ॥ ੧ ॥ 
`` ਇਹਿ ਬਿਧਿ ਕਰਤ ਤਪੱਸਯਾ ਭਯੋ ॥ ਦੇ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹ੍ਹੋ ਗਯੋ ॥ _[ਬਚਿ: ਨਾ: 
ਇਸ ਵਿਚ ਬੀ “ਮਹਾਂ ਕਾਲ ਕਾਲਕਾ” ਇੱਕੋ ਅਭੇਦ ਵਜਕਤੀ ਦੇ ਵਾਚਕ ਹਨ । 

ਜੇ ਕਦੇ ਮਹਾਂ ਕਾਲ ਕਾਲਕਾ, ਦੇ ਅੱਤ ਅੱਡ ਵਜਕਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਰਾਧਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ 'ਤ੍ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੁਇ ਗਇਓ । ਦੂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂ 
ਕਾਲ ਕਾਲਕਾ ਇਕ ਅਭੇਦ ਵਸਕਤੀ ਹੈ; । ਜੇ ਆਪ ਕਾਲਕਾ ਵੱਖਰੀ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 

#ਇਕ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਸਿਉ ਨ ਚਿਨਾਰ ।। [ਸ਼: ਹਜ਼ਾਰੇ ਪਾ: ੧੦ ___ 
ਪੁਨਮ-ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਜਿਨ' ਏਕ ਪਛਾਨਾਂ । ਦੁਤੀਆ ਭਾਵ ਨ ਮਨ ਮਹਿ ਆਨ॥ ੨੧॥ _ 

ਜੇ ਜੇ ਭਾਵ ਦੁਤਿਯ ਮਹਿ ਰਾਚੇ ॥ ਤੇ ਤੇ ਮੀਤ ਮਿਲਨ ਤੇ ਬਾਚੇ ॥ ਰ ਰ 
ਏਕ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਨੈਕ ਪਛਾਨ! ॥ ਤਿਨ ਹੀ ਪਰਮ ਤੱਤ ਕਹ ਜਾਨਾ ।੨੨॥ [ਚਉ: ਅਵ: 
7ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬੀ ਜਦ ਸਤਿਗੁਦੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਤਪ ਦਾ ਹਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ_ਤੰ 

ਸਤਿਗੂਰ ਜੀ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਬਾਬਤ ਲਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ:- _._ 
ਰ (ਬੀ ਟੂਕ ਦੇਖ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਰਨ) 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । `( ੪੯੭੯) ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੧੨, _ 
ਉਜੇ ਨੂੰ 'ਅਲਖ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਪੂਭੂਂ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ, ਯਥਾਂ -“ਤਾਤ ਮਾਂਤ ਮੁਰ ਅਲਖ 
ਅਰਾਧਾ ।। ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਜੋਗ ਸਾਧਨ' ਸਾਧਾਂ ।। ਤਿਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥ ਤਾਤੇ ਭਏ 
ਪ੍ਰਸਿੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ” ॥ [ਬਚਿ: ਨਾ 

ਰ ਕਿਉਕਿ ਅੱਗੇ ਦੱਸੰਦੇ ਹਨ । “ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਆਇਸ ਮੁਹਿ ਦੀਆ ॥ ਤਬ ਹਮ 
ਜੌਨਮ ਕਲੂ ਮਹਿ ਲੀਆ ॥” ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ “ਮਹਾਂ ਕਾਲ 
ਕਾਲਕਾ? ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ, ਹੁਣੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਲਖ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਪਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ । 

ਫਿਰ ਅੱਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ:-ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਚ:--ਮੈ ਅਪਨਾ ਸੁਤ ਤੋਹਿ ਨਿਵਾਜਾ” ਇਬੇ 
ਕੇਵਲ ਅਕਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਲੂ ਆਪਣ' ਪੁਤ੍ਰ ਨਿਵਾਜਿਆ) ਜੇ ਜੇ ਕਾਲਕਾ 
ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਕਾ ਬਾਚ ਬੀ ਹੈਦਾ, ਫਿਰ ਧਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲੇ ਲੇਖ ਹੈ:- 
“ਆਗਿਆ ਕਾਲ ਜਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਨੰ” । ਫਿਰ ਕਟਿੰਦੇ ਹਨ:-“ਜੋ ਨਿਜ ਪੁਭੁ ਮੋ ਸੋ ਕਹਾ ਸੋ 
ਕਹਿਹੋਂ ਜਗ ਮਾਹਿ? ।। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿੰਗ ਰਹਿਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਰਬ 
ਲਿੰਗ ਵਿਚ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਿੰਰ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੀ ਤੁੱਲ ਹੈ । 

ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋ (੨) ਦੇਵੀ ਦੀ ਔਲੇਂਗ ਰੂਪਤਾ ਆਵੇਰਾ] ਓਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਡੂ ਉਹ ਬਿਗ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ << ਹੋਵੇਰ), ਯਬਾ 
“ਦਲ [ਪਿਛਲੇ ਨ ੮ ਬਾਕੀ ਟੂਕ] 

ਜੀਤਯੇ ਮਨ ਹੁਇ ਧਜਾਨ ਪਰਇਨ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸਾਥ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਸਰਬ ਵੋਤਿ 
ਕੀ ਜੋਤਿ ਓਦੇਤਕ ਅਸ ਸਰੂਪ ਮਹਿ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥ ਏਕ ਟੂਪ ਹੁਇ ਤਨ ਸੁਧ ਬਿਸਰੀਂ 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਪਾਇ ।। ਬੀਤੇ ਬਰਖ ਅਮੈਖ ਏਕ ਭੇ ਮੁਰਤ ਤਪ ਕੀ ਤਨੂ 
ਸੁਹਾਇ ॥ ੩੦ ॥ [ਰਾਸ ੧੧ ਅੰਸੂ ੪੬। _ 

ਜਿਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ “ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸਰਬ 
ਜੋਤੀ ਮਯ, ਜਜੋਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਏ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਉਹੋ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਤ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਹੈ “ਤਹ ਹਮ ਅਧਿਕ ਤਪੱਸਯਾ ਸਾਧੀ ॥ 
ਮਹਾਂ ਕਾਲ ਕਾਲਕਾ ਅਰਾਧੀ ॥ ਇਹਿ ਬਿਧਿ ਕਰਤਿ ਤਪੱਸਜ ਭਯੋ ॥ ਦੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹ੍ਹ 
ਗਯੋ! ॥ ਭਾਵੇਹ ਕਿ ਕਵੀ ਜ। “ਮਹਾਂ ਕਾਨ ਕਾਲਕਾ? ਦਾ ਅਰਥ “ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਜਗੇਤੀਆਂ 
ਨੂੰ ਜਨੇਤੀ ਦਾਤਾ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ, ਪਰਮੇਸੁਰ” ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਮਹਾਂ ਕਾਲ ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਦੇਵੀ ਦੇ 
ਵਕਤੀਆਂ ਅਰਥ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ । ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਗੂਰੂ 
ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦੇ, ਵਰ ਭੂਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਗਤ ਵਲ ਟੋਰਦੇ ' ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਯਥ:- 

“ਸੈ ਅਪਨਾ ਸੁਤ ਤੋਹਿ ਨਿਵਾਜਿਓ ਪੰਥ ਪੂਦੁਰ ਕਰੀਅਹਿ ਜਗ ਜਾਇ ॥” ੨੦ 
ਇਸ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੇ ਕਵੀ ਜੀ ਸਉ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:- 

ਆਇਸੁ ਮਾਨਿ ਸੀਸ ਪਰ ਪ੍ਰਗੁ ਕੀ ਬਾਰਬਾਰ _ਅਭਿਬੈਦਨ ਕੀਨਿ ।। 
ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਏਕੰਕਾਰ ਸੁ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥ ੩੪ ॥ [ਰ: ੧੧-੫੨ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਬੀ ਇਹੋ ਸਿੱਧਾਂਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪ ਬੀ “ਮਹਾਂ 

ਕਾਲ ਕਾਲਕਾ” ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਅਕਾਲ); ਏਕੈਕਾਰ” ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਘ ਸੂਰਜ । _ _ (੪੯੮੦0) __ ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਕੂ ੧੨. ਵੇ 

__ ਅਨਹਦ ਰੂਪ ਅਨਾਹਦ ਬਾਨੀ ॥ ਚਰਨ ਸਰਨ ਜਿਹ ਬਸਤ ਭਵਾਨੀ ॥ [ਅਕਾ: ਉਸ: ੫, 

ਇਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹੇ ਦੱਸ ਕੇ ਭਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ 

ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਸਮ ਗੁਰੁ ਜੀ ਟੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:- ਜਾਰ 

ਕਈ ਵਿ ਆਦਿ ਕੁਮਾਰ” । ਕਈ ਕਿਸਨ ਬਿਸਨੁ ਅਵਤਾਰ ॥ ਅਗ 

ਪੁਨਾ:-ਲਖ ਲਖਮੀ ਲਖ ਬਿਸਨ ਕਿਸਨ ਕਈ ਨੇਤਿ ਬਤਾਵਹਿ1 ॥ . _( ਬੱਧ । 

ਪੁਨਾ:-ਸਿਰਜੇ ਦਾਨੋ ਦੇਵਤੇ ਤਿਨ ਮੰਦਰਿ ਬਾਦੁ ਰਚਾਇਆ ॥ ਟੈਹੀ' ਦੁਰਗਾ ਸਾਜਿਕੈ _ 

ਦੈਤਾ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਇਆ ।! ਤੈਥੋ ਹੀ ਬਲੁ ਰਾਮ ਲੈ ਨਾਲਿ ਬਾਣਾ ਦਹਸਫੋ _ 

ਘਾਇਆ ॥ ਤੋਏ ਹੀ ਬਲੁ ਕਿਸਨ ਲੈ ਕੰਸ ਕੇਸੀ ਪਕੜ ਗਿਰਾਇਆ ॥ ਬੇ ਬੇ _ 

_ ਮੁਨਿ ਦੇਵਤੇ ਕਈ ਜੁਗ ਤਿਨੀ ਤਨੁ ਤਮਿਇਆ ॥ ਕਿਨੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ੨ ॥ 
ਰ ਰ [ਭਗਉਤੀ ਕੀ ਵਾਰ 

ਇਹੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ; ਯਥ:- ਰ੍ 
ਦ ਵੀਆ ਨਹੀ ਜਾਟ ਮਰਮ ॥ ਸਭ ਊਪਰਿ ਅਲਖ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥ ___[ਫੀਮ: ਮੱ: ੫ 

ਤਬਾ:-ਗਾਂਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਈਸਰੁ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ” ਰ [ਆਸਾ ਮ: ੧ 

ਪੁਨਾ:-ਕੋਟਿ ਦੇਵੀ ਜਾਕਉ ਸੇਵਹਿ ਲਖਿਮੀ ਅਨਿਕ ਭਾਤਿ ॥ [ਆਸਾਂ ਮੰ: ੫ 

ਤਬਾ:-ਅਨਿਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ॥ ਰ [ਸਾਰਗ ਮ: ੫ 

ਤਬਾ:-ਦੁਰਗਾ ਕੋਟਿ ਜਾਕੈ ਮਰਦਨੁ ਕਰੈ ।! ਪੁਨਾ:=ਕੋਟਿ ਸਕਤਿ ਸਿਵ ਆਗਿਆਕਾਰ ॥ 

ਪੁਨਾ:=ਕੇਤੇ ਸਿਧ ਬੁਧ ਨਾਬ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ॥ __. । ਜਪੁਜੀ 

ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵੱਗਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ ਸਗੋਂ 

ਅੱਗਤਾਨ ਦਾ ਹਨੇਰ:-ਚਾਹੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਂਸਿਆ ਹੈ । 

ਯਬਾ:-ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਮੂਲੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ॥ __ ਪੁਨਾ:-ਭਰਸੋ ਸੁਰਿ ਨਰ ਦੈਵੀ ਦੇਵਾ ॥ [ਸੂਖ 

ਪੁਨਾ:-ਮਾਇਆ ਮੇਹੇਂ ਦੇਵੀ ਸਭਿ ਦੇਵਾ ॥ __ ਪੁਨਾ:-ਦੇਵੀਆ ਨਹੀ ਜਾਨੈ ਮਰਮ॥ 

ਪੁਨਾ:-ਦੇਵੀ ਮਰਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਨੀ [ਪ੍ਰਭਾ ਮ: ੪ 

___ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਇਹ ਵਾਕ ਹੈਨ:- ਰ ..! 

ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੀਐ ਭਾਈ ਕਿਆ ਮਾਗਉ ਕਿਆ ਦੇਹਿ ॥ [ਚ: ਮ: ੧ 

ਪੁਨਾ:-ਚੇਰੀ ਕੀ ਮੇਵਾ ਕਰਹਿ ਠਾਕੁਰੁ ਨਹੀ ਦੀਸੋ ॥ ਪੋਖਰੁ ਨੀਰੁ ਵਿਰੋਲੀਐ ___ 

ਮਾਨੁ ਨਹੀ ਰੀਸੈ ॥ ______ [ਗਉੜੀ ਮ: ੩ 

__ #ਆਦਿ ਕੁਆਰ ਦੇਵੀਆਂ । ਆਦਿ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਰਥ “ਸਨਤ ਕੁਮਾਰ” ਲਾਉਣੇ ਦਾਂ 

ਖਿਆਲ ਆਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੈਂਧੀ ਹੋਈ ਬੀੜ ਵਿਚ “ਦੇਵਿ” ਦੇ “ਵ” ਨੂੰ 

ਸਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਬ ਦੇਵੀ ਹੈ, “ਆਦਿ ਕੁਮਾਰ! ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ । 

ਇਸੇ ਛੈਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਸਫੂੰਖ 

ਸਉ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:-“ਅਮਡ ਰੂਪ ਅਨੜੇ ਪ੍ਰਭਾ ਅਤਿ ਬਲਿਸਟ ਜਲ ਬਲਿ ਕਰਣ ।। ਐੱਚੁਤ 
ਅਨੈਤ ਅੱ ਦੇ ਅਮਿਤ ਨਾਬ ਨਿਰੈਜਨ ਤਵ ਸਰਣ' ॥ ੧॥ ੩੨ ॥ [ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੇ8 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਪ ਸੂਰਜ। ___ (੪੯੮੧) ___ ਰਿਤੁ੩।ਸੰਸੂ ੧੨, 
ਪੁਨਾ:-ਠਾਕੁਰ ਛੋਡਿ ਦਾਸੀ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ_ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨਾਂ ॥ [ਭੈਰ:-ਮ੧ ੫ 

ਪੁਨਾ:-ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜਹਿ ਡੋਲਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਹੀ ਜਾਨਾ ॥ _[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ 
ਪੁਨਾਟ-ਮਹਾ ਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੈ । ਨਰ ਸੈ ਨਾਰਿ ਹੋਇ ਅਉਤਰੈ ॥ __` [ਗੋਂਡ ਨਾਮ: 

(੩) ਤੀਸਰਾਂ ਰੂਪ ਦੇਵ) ਦਾ ਮਿੱਟੀ, ਪੱਥਰ, ਕਾਠ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਬਧੀ 

ਗੁਰਵਾਕ ਇਉਂ ਹਨ:-ਮਾਟੀ ਕੇ ਕਰਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਜੀਉ ਦੇਹੀ ॥ 
ਐਸੇ ਪਿਤਰ ਤੁਮਾਰੇ ਕਹੀਅਹਿ ਆਪਨ ਕਹਿਆ ਨ ਲੇਹੀ ॥ (ਗਉ: ਕਬੀਰ ਜੀ 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਨ ਮਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪ ਨੂੰ “ਬੁਤਸ਼ਿਕਨ” ਕਿਹਾ ਹੈ । ਸੋ ਦੇਵੀ ਦੀ 
ਕਾਸ਼ਟ, ਮ੍ਰਿਤਕਾ,ਪਖਾਣ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਦਸਾਂ ੨) ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂਹੈ, 

_ਯਬ-ਪਖਾਣ ਪੂਜ ਹੋ ਨਹੀਂ । [ਬਚਿੱਤ੍੍ ਨਾਟਕ' ੬-੩੫ 
ਪੁਨਾ:-ਪਾਹਨ ਕੌ ਅਸਥਾਲਯ ਕੋ ਸਿਰ ਨਿਯਾਇ ਫਿਰਿਓ ਕਛੁ ਹਾਥ ਨ ਆਇਯੋ [੩੩ ਸ਼ੂਯੇ 

ਸੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਲਿਟ੍ਰੇਚਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਤ੍ਰੈ ਪੱਖ ਐਉਂ ਸਿੱਧ ਹੋਏ:- 
੧. ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ 

ਅਭੇਦ ਹੈ । ਸ਼ਕਤਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹਨ । ਸ਼ਕਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿੱਖੜਕੇ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ 
ਧਾਰਕੇ ਉਸ ਤੱਲਜ ਅਲੱਗ ਵਜਕਤੀ ਨਹੀ ਧਾਰਦੀ । ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਨਾ 

ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇਹਾਂ ਹੀ ਮੈਬੋਧਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ 
ਗਿਆ ਹੈ । “ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ” “ਜਗਤ ਦਾ ਤਾਤ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੇਜ” ਦੇ ਵਜਕਤੀਆਂ 
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਕੋ ਐੱਦ੍ਰੈ ਅਖੰਡ, ਅਗੇਦ, ਅਭੇਦ ਸਰੂਪ ਹੈ । “ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਚਾ 

_ਮਾਤਾਂ ਤੇ “ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ' ਆਦਿਕ ਸਬੋਧਨ ਉਸੇ ਦੇ ਹਨ। _ 

___ ੨. ਇਕ ਐਸੀ ਵਜਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾਂ ਭਿੰਨ ਵਜੂਦ 
ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ “ਓਹੁ ਵੇਖੈ ਓਨਾ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵੇ' “ਲਖ ਬ੍ਰਹਮੇ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ” ਦੇਵੀਆ ਨਹੀ 

ਜਾਨੈ ਮਰਮ” ਆਖਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਵੱਖਰੇ ਵਜੂਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਵਜਕਤੀ ਨੂੰ ਵਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ- 

ਬਾਰ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ ਜਨਾਂ ਵਾਡੂ ਚੇਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ” । ਏਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਿਛੇ ਦੇ 

ਆਏ ਹਾਂ । ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਆਦਿਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਕਥਨ ਕੀਤਾ 

ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਇਹ ਦੂਸਰਾਂ ਲਿਆ 

ਹੈ। ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਹੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਜੇਤਿ ਮੰਨਕੇ ਵੱਖਰੀ ਵਗਕਤੀ ਕਲਪਿਆ ਹੈ ਤੇ 
ਕੇਵਲ ਆਤਮਕ ਵਨਕਤੀ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਲਪਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰਕ ਆਕਾਰ, ਚੰਗੇ ਰੂਪ 
ਰੇਖ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਨਾਕੇਵਲ ਗੁਪਤ ਜਗਤ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਸ਼੍ਰੀਰ ਵਰਗੇ ਚਿਹਨ ਚੱਕ ਦਿਤੇ ਹਨ, 

ਸਗੋ ਲਹੂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈਕੇ, ਚੱਟਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੇ (ਸ਼ਰੀਰਕ) ਹੱਬਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੀ 

“ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਜੂਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਯਬਾ:-“ਅਜੋਨੀ । ਅਮੋਨੀ” । ਤੇ ਇਹ 
ਸਾਂਟੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਕਹੇ ਹਨ । ਯਥਾ:-“ਜੈਸਿ ਜੂਨਿ ਇਕ ਦੈਤ ਬਖਨਿਯਤ ॥ ਤਰੋਂ 
ਇਕ ਜੂਨਿ ਦੇਵਤਾ ਜਨਿਯਤ ॥ ਰ ਰ 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। __._ (੪੯੮੨) __ ਚਿਤੁ ।ੰਸੂ੧੨. 
ਕਰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। _ ਰ . 

ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੇਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਅਸੂਲ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ “ਦੇਫੀਆ ਨਹੀ 

ਜਾਨੈ ਮਰਮਾ । ਜੀਕੂੰ ਬ੍ਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਰ ਓਹ ਉਨਾਂ 

ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈਮਂ ਤਿਵੇ' ਦੇਵੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਓਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਪਰ ਓਹ ਉਸਦੇ 

ਚੇਲੇ] ਤੇ ਚੇਰੀਆਂ£ ਵਿਚ ਆ ਗਈ । ਗੁਰੂ ਮਤ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ੩“ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸੇ 'ਕੀਤੇ” 

ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਹਤ ਨਹੀਂ“ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੋ॥ਆਦਿ ਅਜੋਨ ਅਜੈ ਅਬਿਨਾਸੀ ਤਿਹ 

ਪਰਮੇਸਰ ਜਾਨੋ![ਸ਼:ਹ:੫੨੧੦]ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਗੁਦੂਰ੍ਥ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕਹੈ:- 

“੨ ਕਹੀਅਤ ਹੀ ਆਦਿ ਭਵਾਨੀ ।। ਮੁਕਤਿ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕੇਹਾ ਛਪਾਨ ॥7” ਰ 

ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਦਸਮੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਇਠਾਂ 

ਪੁਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਐਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ “ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀ ਆਨਯੋ। ਜਿਸ ਤੋਂ 

ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ ਕਿ ਦਸਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਵੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਹੇਵੇ । 
ਬੀਰਰਸ ਤੇ ਜੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਅਦਿ ਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰੋਬਿੰਦ 

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਮੇ ਕਵਿ ਜੀ ਆਪ ਗਿਣਕੇ ਦੱਸ ਆਏ ਹਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ 

ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਆਪ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੇਤ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਹੇ, ਜੇ ਕਹੇ ਕਰੀਏ” ਯੋਥਾ:- 

`_ €ਜਜੋਂ ਹੁਇ ਆਇਸ ਰਾਵਰ ਕੀ ਹਮ ਕਾਜ ਕਰੋਂ ਤਿਮ ਦਿਓ ਫੁਰਮਾਏਂ ॥ 

ਫਿਰ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਜੇਗਨੀਆਂ ਆਦਿ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਕਦਿੰਦੇ ਹਨ:-“ਕਾਲੀ ! ਕਪਾਲ ਭਰੇ ਅਪਨੋ ਪਲ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਸੈਗ ਉਮੰਗ ਬਿਸਾਲਾ ।' 

ਏਥੇ ਕਾਲੀ, ਰੁੱਦ-, ਨਾਰਦ,ਜੋਗਨੀਆਂ,ਬੀਰ ਬਵੰਜਾ ਸਾਹੇ ਦਾਸ ਬਣਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, 

ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਤੇ ਪਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਹੁਕਮ 

ਦੇਂਦੇ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। _ ਸਿੱਖ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਦਰਜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 

ਜੀ ਦਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ । ਕਵਿ ਜੀ ਆਪ ਦੇਵੀ ਦੇਉਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ 

ਕਫ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸੈ ਸਾਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਐਵੇ” ਹੀ ਪਾਸਾ ਪਲਟਾ ਦੇਣਾ ਤੇ 

ਯਕਾਯਕ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਪੈਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਗ- 

ਫਾਉਂਦੇ ਦੱਸਣਾ ਯੁਕਤੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ । ਜਿਹੜੀ “ਕਾਲੀ” ਫੇਵੇ ਜਾਸੇਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ 

ਆਵਾਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਆਪੇ ਪਈ ਪੂਗਣ ਹੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਕੇ ਯਾਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 

ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ:-“ਲਹੂ ਦੇ ਖੱਪਰ ਭਰੋ”, ਉਹੇ ਦਸਮੇਂ' ਜਾਮੇ ਪ੍ਰਗਣਣ ਲਈ 

ਇਤਨੇ ਖੇਚਲੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਢੇਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਕੇ ਬੀ ਭੇਟ' ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਣਪਣੀ ਹੋਣ 

ਦੇ ਸਿਵਾ ਦਲੀਲ ਦੀ ਕਸਵਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਸ ਨਹੀ' ਦੇਂਦੀ । ਦਸਵੇ” ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਫੀ ਤੋਂ 

ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ_ਬਾਬਤ ਕਵੀ ਮੈਤੋਖ ਮਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:-- 

ਯਥਾ:-ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਨਕਾਦਿਕ ਸਾਰੇ ॥ ਸ਼ੇਖ ਸਾਰਦਾ ਪਾਇੰ ਨ ਪਾਰੋ ॥ ੫॥ 

`_ ̀  #ਜਨੁ ਵੇਖੋ ਓਨ। ਨਦਰਿ ਨ ਆਵੈ । ___ [ਜਪੁਜੀ-੩੦ ਰ 

(ਤਿਨਿ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਤੰਦੁਰਗਾ ਕੋਟਿ ਜਾਕੋ ਮਰਦਨੁ ਕਦੈ ॥ 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੪੯੮੩) ____ ਰਿਤੁੜ।ਅੰਸੂ੧੧, 
ਧਯਾਨ ਵਿੱਖੇ ਜੈਗੀਸ਼ੁਰ ਧਯਾਵੇਂ'। ਰਿਖਿ ਨਾਰਦ ਤੇ ਆਦਿਕ ਗਾਵੇ'।ਇੰਦ੍ਰਾਦਿਕ 
ਸੁਰ ਕਿੰਨਰ ਜੱਛ ॥ । ਬਿੱਦਜਾਧਰ ਰੀਧਰਬ ਪ੍ਰਤੱਛ ॥ ੬ ॥ ਚਰਨ ਕਵਲ ਤੁਵ 
ਕਰਹਿ ਅਰਾਧਨ ॥ ਤੇਪ ਆਦਿਕ ਸਾਧ ਗਨ ਸਾਧਨ ॥੭॥ _ [ਰੁਤ ੨ ਅੰਸੂ ੨੪, 
ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ । 

ਕੰਮ ਸੀ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਕਰ ਘੱਲਦੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ । ਐਸੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਪਰ ਲੋਖਕਾਂ 
ਨੇ ਵਿਵੇਚਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਅਪਣਾ ਖੰਡਨ ਆਪ ਕਰਦੇ ਗਏ 
ਤੇ ਕਹੀ ਗਏ ਹਨ ਕਿ _'ਬੀਰਰਸ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੀਰਰਸੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਇਸ ਵਿਚ ਬੀ ਫਿਰ ਵਦਤੋਵਸਘਾਤ ਹੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ । 
ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੂਪ ਅਰੇਖ ਅਚੇਗ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, _ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਦੇਵੀ 
ਜਿਸਦਾ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਮੈ ਸਾਖੀ ਆਦਿਕਾਂ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤ॥ 
ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਗੁਣ ਮਾਤ ਹੈਸੀ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰੀਰ ਧਾਰੀ ਬੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ 
ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਤੋਂ ਭੇਾ ਦਿੱਤੀ ਲਹੂ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਚੂਸ ਲੋਣ ਵਾਲੀ (ਜਿਹਬਾ ਅੰਗ ਵਾਲੀ), ਬਲੀ 
ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਹੱਥੋਂ ਕਰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸਕੇ ਨਿਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਤ ਨਹੀਂ 
ਨਿਰੀ ਅਰੂਪ ਰੂਪਾ ਬੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼ਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਵਾਣ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਤੇ ਕਵੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ' ਦੱਸ ਰਹੇ,ਪਰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਭਿੰਨ ਵਯਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਰਗੁਣਤਾ ਸ਼ਰੀਰ 
ਧਾਰੀ ਹੋਣ (ਸਾਕਾਰਤਾ) ਤੱਕ ਅੱਪੜਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੀਆਂ [- 
ਵਯਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਤੁੱਲ ਕਰਤਾ ਮੰਨਕੇ ਪੂਜਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਮਨ੍ਹੇ ਹੈ । 

___ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਬੀਰਰਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸਤਿਗੁਰ 
ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਦਰੁਸ਼, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਪਾਸੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀ” ਕਿ ਜਿਸ 
ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ । ਅਰਥਾਤ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. 
ਉਸ ਵਿਚ “ਬਲਬੀਰਤਾ” ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ $ ਉਸੇ ਤੋਂ ਬੀਰ ਰਸ ਦੀ ਦਾਤ 
ਲੈੱਦੇ,ਅਤੇ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਊ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਇਹੁ ਲੋੜ ਪੂਰੀ 
ਕਰਦੇ ਲੱਡ ਪੈਣ ਤਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਬੀਰਰਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਆਪੇ ਹੀ ਵਾਧੂ 
ਤੇ ਨਿਰ ਅਰਥਕ ਦਿੱਸ ਪਵੇਗੀ । ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿਚ “ਬੀਰਤਾ ਸ਼ਕਤੀ” ਪਰਬਾਇ ਵਾਕ:- 

_ ਅੰਤਿ ਸ਼ੂਰਾ ਜੇ ਕੋਊ ਕਹਾਵੈ ॥ ਪੂਭੁ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਧਾਵੈ ॥ [ਸੁਖਮਨੀ। __ 
ਪੁਨਾ:-ਦਾਨ ਕੇ ਦਿਵੱਯਾ ਮਹਾ ਮਾਨ ਕੇ ਬਢੱਯਾ ਅਵਸਾਨ ਕੇ _ਦਿਵੱਯਾ ਹੋ ਕਟੱਯ _ 
`. ਜਮ ਜਾਲ ਹੈ ॥ ਜੁੱਧ ਕੇ ਜਿਤੱਯਾ ਅਬਿਰੁੱਧ ਕੇ ਮਿਟੱਯਾ ਮਹਾ ਬੁੱਧਿ ਕੇ ਦਿਵੱਯਾ _ 
ਮਹਾ ਮਾਨ ਹੂੰਕੇ ਮਾਨ ਹੈ ॥ [ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ੨੫੩ 

.ਪੁਨਾ:-ਜੁੱਧ ਕੇ ਜਿਤਈਆਂ, ਰੰਗ ਤੂਮ ਕੇ ਭਵਈਆ ਭਾਰ ਫੂਮ ਕੇ ਮਿਟਈਆ ਨਾਬ 
ਤੀਨ ਲੋਕ ਗਾਈਐ ॥ ਰ ਗਿਆਨ ਪੁਬੋਧ ੧. ੪੩. 
ਪੁਲਾ:-ਗਾਲਬ ਗਿਟਦਾ ਜੀਤ ਤੇਜ ਕੇ ਦਿਹੈਦਾ""' ਗਿਆਨ ਪੁਬੋਧ ੩, ੪੫, 
ਪੁਨ-ਜੋਤ ਕੋ ਜਗਿੰਦਾ ਜੈਗ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦਿਹੈਦਾ`”` ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ੧. ੪੬. 
ਪਠਲ-ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਦਡ ਮਨ ॥ ਸਰਬ ਛਰ ਦੀ ਰੱਛਿਆ ਹਮਨੇ ॥ ਸਰਬ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੯੮੪ ) `__ਰਿਤੁ ੩। ਅੰਸੂ ੧੨. 
ਣ.. ਹਲ ਰਸ. 

ਗਾਲ ਜੀ ਦੀ ਰੱਛਿਆ ਹਮਨੇ ॥ ਸਰਬ ਲੋਹ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਰੱਛਿਆਂ ਹਮਨੈ” ॥ 

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਜੁੱਧਾਂ ਜੈਗਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਯਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਪਰ ਯਾ ਜ੍ਧਾਂ 

ਵਿਚੋਂ ਅਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਦੇਂ ਆਪ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਚ ਜਾਣ ਪਰ ਆਪਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ੁਕ਼ਾਨੇ ਤੇ ਟੇਕ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੈਗਾਣੀ ਤ' ਲੈਕੇ 

ਚਮਕੌਰ ਸਾਕੇ ਤਕ ਦੇ ਮਾਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕੇ ਰਵਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ “ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਏ ਤੇ ਟੇਕ ਦੀ” ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਯਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ: 

੧. ਬੈਗ ਭੈਗਾਣੀ ਫਤੇ ਹੋਣ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ:-ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ ॥ 

੨. ਖਾਨਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਪਰ:--ਪ੍ਰਭੁ ਬਲ ਹਮੈ ਨ ਛੁਇ ਸਕੇ ਭਾਜਤ ਭਏ ਨਿਦਾਨ ॥ 

੩. ਹੁਸੈਨੀ ਜੁੱਧ ਫਤੇ ਹੋਣ ਪਰ:- .! 

ਰਾਖਿ ਲੀਯੋ ਹਮ ਕੋ ਜਗਰਾਈ ॥ ਲੋਹ ਘਟਾ ਅਨਤੇ ਬਰਸਾਈ ।। ੬੯ ॥ 

੪ ਸ਼ਾਹਜ਼'ਦੇ ਦੇ ਆਉਣ ਪਰ:- 
ਮੈਤਨ ਕਸ਼ਟ ਨ ਦੇਖਨ ਪਾਯੋ । ਆਪ ਹਾਬ ਦੇ ਨਾਬ ਬਚਾਯੋ॥ 

੫. ਢਮਟੌਰ ਤੋਂ ਸਲਾਮਤ ਬਚ ਜਾਣ ਪਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿਚ:- 

#ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਘੋਖਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਜੇ ਤ੍ਰੀਕਾ ਬੀਰ 

ਰਸ ਉਤਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਬੀਰ ਰਸ 

ਪ੍ਦਾਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਟੇ ਬਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆੰ 

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ । ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਬੀਰਰਸੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਤਸਾਹ ਭਰਿਆ। ਫਿਰ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਕੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਭ੍ਰਾੜ੍ਹੀ ਪਿਆਰ ਉੱਦਮ ਤੇ 

ਉਤਸਾਹ ਦਾਨ ਕੀਤਾ । ਫਿਰ ਲੈਗਰ ਸਾਂਬਾ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮੇਫਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆਂ 

ਸਿਘਾਕੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉ-ਠਣਾ 

ਜਿਖਾਲਿਆ । ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਕੇ ਤੇ ਤੇਗ਼ ਲਾਲ ਤ੍ਰੈਸਹਾਰੇ ਤੇ ਟਿਕਕੇ 

ਸੁਖਦਾਈ ਬੀਰ ਝਣਾਇਆ । ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਭਰੈਸਾ ਇੰਨਾ ਵਧਾਇਆਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ 

ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਤੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਧਜਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਵੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੱਥ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਤੇ ਜਾਵੇ । ਅੰਦਰ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਸੇ ਸਾਈਂ ਦਾ 

ਤੇਜ ਤੇ ਬਲ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁਕਾਸ਼ ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਚਮਕਾਰੇ ਮਾਰੇ । ਆਪਣੇ ਵੌਲੇ ਫਰਕਨ ਪਰ 

ਬੂਠੀ ਹਉਮੈ ਨਾ ਆਵੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਬੀਰਰਸ ਤੇ ਭਰੇਂਸੇ ਵਾਲਾ ਬੀਰਰਸ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ 

ਵਾਲ ਬੀਰਰਸ ਉਦਕਤ ਰਹੇ । ਜੈਸੇ ਤੇਗ ਉਪਲਖਿਤ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੰਦੇਹਨ:- 

ਖਗ ਇੰਡ ਬਿਟ ਡੇ ਖ਼ਲ ਦਲ ਖੰਤੈ ਅਤਿ ਰਣ ਮੰਤੈ ਬਰਬੇਤੈ ॥ ਗੂੁਜਦੈਂਡ __ 

ਅਖੰਤੈ ਤੇਜ ਪ੍ਰਦੋਉ ਜੋਤਿ ਅਮੰਤੈ ਭਾਨ ਪ੍ਰਰੈ॥। ਸੁਖ ਸੈਤਾ ਕਰਣੈ ਦੁਰਮਤਿ 

ਦਰਟੈ ਕਿਲਵਿਖ ਹਰਣੰ ਅਸ ਸਰਣੈ ॥ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਣ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਬਾਰਣ 

ਮਮ ਪੁਤਿਪਾਰਣ ਜੈ ਤੇਰੈ ॥ ੨ ॥ ੍ [ਬ: ਨਾਣਕ 
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ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____ (੪੯੮੫) ਰਿਤੁ ੩ । ਸੰਸੂ ੧੨. 
ਅਗਰ ਬਰਯਕ ਆਯਦ ਦਹੋ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ॥ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਓਰ: ਸ਼ਵਦ ਕਿਰਦਗਾਰ”ਂ।। 

_`_ ਤੁੱਰਾ ਗਰ ਨਜ਼ਰ ਹਸਤ ਲਸ਼ਕਰ ਵ ਜ਼ਰ । ਕਿ ਮਾਰਾ ਨਿਗਾਹਸਤ ਯਜ਼ਦਾਂ ਸ਼ੁਕਰ]1। 
ਕਿ ਓਰਾ ਜ਼ਰੂਰਸਤ ਬਰ £ ਲਕੋ ਮਾਲ ।( = ਮਾਰਾ ਪਨਾਹਸਤ ਯਜ਼ਦਾਂ ਅਕਾਲਤਰੰ। 

__ ਪੂਨਾ:-ਨ ਪੇਚੀਦ ਮੂਏ ਨ ਰੈਜੀਦ ਤਨ ॥ ਕਿ ਬੇਤੂੰ ਖੁਦਾ ਬੁਰਦ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸ਼ਿਕਨ$ ੪੪। 
ਸਾਰੇ ਬੀਰ ਰਸੀ ਜੁੱਧ ਜੈਗ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਤੇ ਰੋਂ ਖਿਆ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ 

ਦਾ ਦਾਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਹਿੱਲ ਟੇਕ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਕਲਾ 

_ਸਹੀ ਹੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬੀਰਰਸ ਦਾਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । 
ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਬੀ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕਣ ਹੈ:- 
ਬੀਰ ਰਸ ਛੇਵੇ' ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਪੂਗਟ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸਨ । ਓਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ 

ਸੀ ਅਰਾਧੀ ਗਈ । ਫਿਰ ਬੀਰਰਸ ਭੈਗਾਣੀ ਦੇ ਜੁੱਧ ਵਿਚ ਲਾਲ ਚੈਦ ਜੀ ਹਲਵਾਈ 
ਵਰਗਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਅਰਾਂਧ ਕੇ 
ਬੀਰਰਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਬ ਅਪਰ ਵਦਤੋਵਜਾਘਾਤ ਹੈ । ਫਿਰ ਅਕਾਠਨ 
ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਗ ਅਲਗ ਕਰਕੇ, ਵੱਖਰੇ ਵਜੂਦ ਦੇਕੇ ਪੂਜਣ ਦੀ ਬੀ 
ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ” ਮਿਲਦੀ । ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ 
ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬਾਹੁਲਤਾ ਵਾਸਤੇ “ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ” ਯਾ “ਵਿਸ਼ਨੁ ਵਜਕਤੀ” _ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਆਪ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੌਤਾਨ ਬ੍ਰਿਧੀ ਲਈ ਲ੍ਹਮਾ ਯਾ 
“ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ਕਤੀ” ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਅਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਧਾਯੁ ਕਰਨ 

_ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਕਿ 'ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ! ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨ ਛੇਤੀ ਨ 
ਮਾਰਿਆ ਕਰ, ਕੇਵਲ “ਕਾਲੀ” ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇੜਵਾਂ' ਪੂਜਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ $ ਰ 

___ ਫਿੱਰ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਮੂਜਬ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇਵੀ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਕੇ ਬਿੰਧਜਾਚਲ 
ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੱਤ੍ਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੇਵੀ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ` ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸ ਹਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ 
ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਤੱਗਜਤਾ ਪਗਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਮਦਦ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਗਈ, ਇਤਨੇ 
ਕਠਨ ਤਪ ਕਿਉ' ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਐਤਨੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀਆਂ ਊ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ _ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕਿਤੱਗਜਤਾ ਦੇਵ) ਨੇ ਕੀਹ ਦਿਖਾਈ ? ਤੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ _ ਕੀਹ ਦਿੱਤਾ $ ਚਾਰੋਂ ਪੁੱਤਰ ਬਲੀ ਦਿਓ, ਲੱਖਾਂ ਸਿਖ ਬਲ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦਿਓ, ਚਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੁੱਖ ਪਾਓ ਤਾਂ ਪੰਥ ਕੁਛ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਗੇਗਾ, ਇੰਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਰਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਅਲਖ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ । ਇਹ ਵਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਪ ? ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੇਵ! 
___ ?ੈਮੋਰਾ ਰਾਖ ਕਰਤਾਰ ਹੈ । ਅਕਾਲ ਖ਼ੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ।__ 
.. _ “ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਨਾਹ ਹੈ। ਕੂੰਅਰਿ ਨਾਸ਼ਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਹੋਏ ਬਿਨ! ਕੱਚ ਆਂਦਾ । ਸਉ ਰ ਰੀ 

0 " : “੬੯ &-% 



_ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ। (8੯੮੬) ___ ਰਿਤੁਭ।ਸੰਕੂ ੧੨. 
ਦੀ ਕਰੜਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈਂਦੀ ਹੈ । ਉਪਰਲੀਆਂ ਸਾਟੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਵਕਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਗੁਰਮਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਸਮਸ਼ 

ਜੀ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। _ ਰ 
ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇਸ਼ਟ ਪੂਜਜ ਮੰਨਣੋ ਕਵਿ ਸੈਤੋਘ ਸਿੰਘ 

ਜੀ ਆਪ ਬੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ “ਅਨੰਦ ਘਨ? ਨਾਮੇ ਸਾਧੂ ਠੇ ਜਪੁਜੀ ਦੀ 

ਅਨਰਥਾੰ ਵਾਲੀ ਟੀਕਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ “ਗੁਰ ਈਸਦੁ ਗੁਰ ਗੋਰ ਬਜ਼ਮਾਂ 

ਗੁਰੂ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ, ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਗੁਦੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਛੇ ਗੁਰੂ ਦੱਜੇ ਸਨ । ਕਵੀ 

ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ “ਗਰਬ ਰੀਜਨੀ ਟੀਕਾ? ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ,ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਖ
ੂਬ 

ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇੱਸ਼ਟ “ਦੇਵੀ' ਆਦਿਕ ਕੋਈ_ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਂ 

ਯਬਾ:-“ਜੇਕਰ ਅਪਨੇ ਗੁਰਬ੍ਹਮਾਂ ਕੋ ਮਾਣਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋ ਲੈਸੇ ਬ੍ਹਮਾਂ ਕੌ ਅਪਣੀ ਬਾਣੀ __ 

ਮੈਂ ਨਹੀਂ_ਕਹਿਤੇ । “ਬ੍ਹਮੈ ਗਰਬੁ ਕੀਆਂ ਨਹੀ ਜਾਨਿਆ ॥ ਬੇਦ ਕੀ ਬਿਪਤਿ ਪੜੀ ਪਛੁੰ” 

ਤਾਨਿਆ ॥” ਇਤਿਆਦੀ ਸ਼ਬਦੇਂ ਮੈਂ _ਤਰਕਤ ਹੀ ਰਹੇ । ਜੇਕਰ ਇਨ ਛਿਅਨ ਕੌ ਗੁਰੂ 

` ਮਾਨਤੇ, ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਤੇ “ਹੇ ਸਿਖ ਬ੍ਰਹਮ: ਕੌ ਭਜਨ_ਕਰ/। ਵਾ “ਸ਼ਿਵਜੀ ਕੇ ਲਿੰਗ ਕੀ 

ਪੂਜਾ ਕੋ ਅਧਿਕ ਫਲ ਹੈ; ਸੋ ਕਰਤ ਰਹੁ । ਵਾ ਤੀਨੋ ਦੇਵੀਆਂ ਕੀ ਉਪਾਸਨਾਂ ਕਰ
”” । ਜੇ 

ਪੰਖ ਹੋਤ ਹੈਂ ਸੇ ਅਪਨੇ ਗੁਰਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਤਾਵਤ ਹੈ ।' ਜੈਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ_ ਪੰਜਵੇਂ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੇਕ ਸਬਾਨ ਬਿਖੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੀ ਮਹਿੰਮਾ ਕੋ ਬਰਨਜੇ ਹੈ। [ਪੂਮਾਣ] 

“ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਜੇ ਫਿਰਿ ਗਰਭਾਸਿ ਨ ਪਰਿਆ ਰੇ ॥ ਇਤਿਆਦੀ 

ਅਨੈਕ ਥਾਰ ਕਹਹੇ ਹੈ । ਰਬ. ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਰੇ ਜੇ ਸਿਖ ਹੈ ਸੇ ਸਰਬ ਜਾਨਤ ਹੈ । 

ਔਰ ਅਬ ਤੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਕਮਾਵਤ ਹੈ' । ਬਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਵ ਕੀ ਪੂਜਾ, 

ਪਾਹਨ ਕੀ ਜੋ ਹੈ, ਤਿਸ ਕੋ ਬਿਵਰਜਤਿ ਕਰਨੋ ਹੈ [ਪ੍ਰਮਾਨ] 'ਹਿੰਦੂ .ਮਲੋ ਭੂਲੇ ਅਖੁਟੀ 

ਜਾਂਹੀ ॥ ਨਾਰਦਿ ਕਹਿਆ ਸਿ ਪੂਜ ਕਰਾਂਹੀ ॥ ਅੰਧੇ ਰੀਗੇ ਅੰਧ ਅੰਧਾਹੁ ॥ ਪਾਬਰੁ ਲੇ 

ਪੂਜਹਿ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ॥ ਓਹਿ ਜਾ ਆਪਿ ਭੂਬੇ ਤੁਮ ਕਹਾਂ ਤਰਣਹਾਰ! ॥ ਲਿੰਗ ਸਾਲਿਗਰਾਂਮ 

ਪਾਹਨ ਕੋ ਜੋ ਮੂਜਨ ਹੈ ਤਿਨੋ ਤੇ ਅਪਣੇ ਪੰਥ ਕੋ_ਬਰਜਜੇ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰਨ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ 

ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਸ਼ਰਵਨ ਭੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈ: ਜੇ ਝ੍ਹ। 

ਆਦਿ ਕੀ ਉਪਾਸਨ! ਕਰਹੁ । ਐਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਥ ਜੀ ਬਿੱਖੇ ਗੀ ਨਹੀਂ .ਲਿਖਜੇ। ਮਨ ਕੀ 

ਮਤਿ ਕਰ ਜੇ ਅਨੰਦ ਘਨ ਲਿਖ ਗਯੇ ਹੈ ਤਿਸ ਤੇ ਕਿਸੀ ਨੇ ਮਾਨ ਕਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਬੀ ਨਹੀਂ 

ਕਰ ਲਯੋ ਹੈ । ਜੇ ਰੁਦਾਛ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ਬਾਰਿਕੈ ਤਿਲਕ ਆਦਿ ਕਰਣ ,ਲਗ ਪਰੇ ਹੈ'। 

ਯਾਂਹੀ ਤੇ ਕਹਜੇ ਅਨੰਦਘਨ ਨੀਰ ਮਥ ਗਯੋ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਟੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ' ਜਿਸ ਰੀਤਿ ਕ
ੋ ਸੋ 

ਤੋ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰੀਤਿ ਸੋਂ ਗਰਜਤਿ ਹੈ ਦੇਸਨ ਪਰਦੇਸ਼ਨ ਮੈਂ:-ਭਾਣਾ ਮਾਨਣੋ, ਹਊਮੈ
 ਕੋ ਤਜਣੋ, 

ਸਤਿਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ, ਸਦੂਪ ਕੀ ਪ੍ਰਪਤਿ ਇਹ ਮਤਿ ਸਤਿਗੁਰਨ ਕੋ । ਕੈਬੁਕ ਨਸੇ ਅਪਰ 

#੮੪ ਏਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂਦੇਵੀਆ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕਵੀ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ
ਪ 

ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ______ 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ। ___ (੪੯੮੭) ___ਰਿਤੁੜ। ਅੰਸੂ੧੨, 

ਮਤ ਜੋ ਹੈ' ਤਿਨ੍ਹੋਂ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਮਿਲਤ ਹੈ”  ਹੈਪਨਗਜਗ ̀ ਡੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੇ ਸੇਵਕਨ ਕੌ ਮਤ । ਸ਼ੈਵੀਨ 
ਸ਼ਿਵ ਕੇ ਉਪਾਸਕੀ, ਤਿਨ ਕੌ ਮਤ । ਤੀਨੋ ਦੇਵਨ ਕੇ ਮਤ ਆਦਿ ਔਰ ਅਨੇਕ ਹੈ ਪਰਸਪਰ 
ਬਿਰੋਧੀ ਏਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਖੰਡਨ ਕਰਤ ਹੈ । ਤਿਸ ਕੋ ਔਰ ਖੰਡਤ ਹੈ । ਅਪਨੇ ੫ਖ ਬਾਦ ਕੇ 
ਹੋਤ ਅਨੇਕਾਨ ਅਨੇਕ ਤਰਕ ਉਠਵਤ ਹੈ', ਅਪਨੇ ਮਤ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਦ ਕੀ ਸੂਰਤੀ ਖੋਜ ਖੋਜ 
ਰਾਖੀ .', ਔਰ ਕੇ ਖੰਡਬੇ ਹਿਤ ਖੋਜ ਲਈ ਹੈ' । ਆਪਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਵੈਰ ਜਿਸ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 
ਕੋ ਕੱਲਯਾਨ ਹੋਇ ਸੋ ਕਹਿ ਗਏ ਹੈ“ ਸੂਧੀ_ਬਾਤ । ਜਿਸ ਕੋ ਇਸ ਰੀਤਿ ਕੀ ਗਿਆਤਾ ਨੇਹੀ' 
ਸੇ ਅਨੇਕ ਕਲਪਨਾ ਉਠਾਵਤ ਹੈ”। ਜਿਨੋ ਨੇ ਇਹ ਸਮਬ ਰਾਖੀ ਹੈ ਬਹੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਵਤੇ ਹੈ, ਤਿਨ ਕੋ ਮੁਕਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਹੁਇ ਆਵਤ ਹੈ । ਔਰ ਜੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਨ 
ਮੈਂ ਹੇਕਰ ਪਖਬਾਦ ਕੋ ਉਠਾਵਤ ਹੈ' ਬਹੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਤ ਕੋ ਰਲਾਯੋ ਚਾਹਤਿ ਹੈ ਸੋ 
ਅਨਜਾਨ ਹੀ ਠਗਜੇ ਜਾਯਗੀ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੈ' ਸੇ ੩ ਨ ਮੀਤ ਪਿ 

_ਕਹਿਨੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈੱਗੇ । ਐਸੀ ਐਸੀ ਤਰਕਾਂ ਅਨੋਦਘਨ ਕੇ ਅਰਬ ਕਰਨੇ ਪਰ ਔਰ ਅਨੇਕ 
ਉਠਤਿ ਹੈ । ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਸੀ ਬਾਤ ਤੇ ਭਵਿੱਖਤ ਬਿਚਾਰ ਕੇ ਅਪਨੇ 
ਗੁਰਨ ਕੋ ਨਿਰਨਾ ਕਰ ਗਏ ਹੈਂ` । ਜੇ ਲੋਕ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਨ ਕੋ ਸਮਬਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ, 
ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਕੇ ਮਤ ਕੋ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਕੋ ਕਹੈਗੋ । ਯਾਂਹੀ ਤੇ ਗੁਰ ਬਤਾਇ 
ਗ ਹੈਂ ਸੇਈ ਕਹਤਿ ਹੈਂ-'ਆਦਿ ਅੰਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ ।! ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਬੀਅਹ 
ਹਮਾਰਾ ॥! ਅਹੁ ਦੇਵੀ ਜੇ ਪੁਤੱਖ ਕਰੀ ਕਹਿੰਤੇ ਹੈ', ਸੋ_ਕੈਂਸੇ ਜੋ ਅਨੇਕ ਸਬਾਨ ਬਿਖੈ 
ਅਪਨੀ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਉਸਤਤਿ ਚੰਡਿਕਾ ਕੀ ਕਰੀ ਹੈ”, ਤਿਸ ਕੋ ਸੁਨਿਕੈ ਪੀਛੈ ਤੇ ਲੋਕ ਅਨੰਦ 

“ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਈ ਆਦਮੀ ਦੇਵੀ ਪੂਜੇ ਜਾਣ 
ਸਗ ਰਹ ਹਕ ਕਦੀ ਵਨਿਤਤੇ ਬਦਰਾ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੈਗ 
ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਬੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਾਯਨ ਤੇ ਭਾਗਵਤ ਆਦਿਕ ਰ੍ਬਾਂ ਦੇ ਸੁ5ਤ ਉਲਬੇ 
ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੰਤੇ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਝ ਆਇਕ ਦੇ ਉਲਬੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । 
ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀ ਚਚਿੱਤ੍ ਵਿਚ ਚੰਡੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਮਾਇਨ ਤੇ ਭਾਗਵਤ ਆਦਿਕ ਦੇ 
_ਉਲਥਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਰੀ ਰਾਮ ਚੈਦਰ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤੁਤਿ ਹੈ, ਏਹ ਉਸਤਤੀਆਂ ਬੀ ਮੁਲ 
ਗ੍ਰੌਥਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।ਸੇ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ੨੪ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪਤੰਗ ਦਸਮ ਰੀਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤੋ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੇ ਤਿਵੇਂਹੀ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤ ਆਦਿਕ ਦਾ ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹ. 

__ਕਿਸੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੁ ਜੀ ਦੇਵੀ ਭਗਤ ਸੇ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਜੇ ___ 
ਕਿ ਸੈਤੇਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਚ ਕਵਿ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸੋ ਗੁਰ ਰ 
ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾਂ ̀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲਥਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਲਥੇ ਕਰਨ ਰ 
ਦਾ ਆਸ਼ਯੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕਿ ਦੰਡੀ ਚਰਿੱਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:- 

ਸੁਨੈ ਹੂੰਮ ਸੋਫੀ ਲਰੈ ਜੁੱਧ ਗਾਂਢੈ ॥੨੬੦॥ - __ ੧ 
ਰ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:--ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਾਰੀਤ ਕੀ ਕਾਖਾ 

ਕਰੀ ਬਨਾਇ ॥ ਅਵਰ ਅਵ੍ਰ`ਬਾਸਨਾ ਨਾਹਿ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਜੱਧ ਨ ਦੀ ਰ 
ਇੱ 



ਮਿ ਰ (੪੯੮੮) ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ4੨. 

ਘਨ ਜੈਸੇ ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ ਜੇ ਦਸਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੋ ਗੁਰੂ ਦੇਵੀ ਹ। ਤਹਾਂ ਭੀ ਨਿਰਨੋ' ਕਰ ਗਏ ਹੈਂ। 

ਪ੍ਰਮਾਣ:-'ਅਰੁ ਮਿਖ ਹੋ ਆਪਨੇ ਹੀ ਮਨ_ ਕੋ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹਉ ਗੁਨ ਤਉ ਉਚਰੇ ॥” “ਮਨ' 

ਨਾਮ ਗੁਰ ਕੋ ਹੈ ਮੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਦਸਵੀ/ ਪ੍ਰਯੌਤ ਸਰਵ ਕੋ ਏਕ ਆਸ਼ੇ ਹੈ । ਏਕ ਹੀ 

ਇਨ ਕੋ ਗੁਰ ਹੈ । ਏਕ ਹੀ ਇਨ ਕੋ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮੁਕਤਿ ਹਿਤ ਏਕ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਲੱਖਣ 

ਸਮਬਤ ਹੈ ਤਿਨੋਂ ਤੇ ਮੁਰਖ ਅਧਿਕ ਔਰ ਕੌਨ ਹੈ $” 
ਕਵਿ ਮੈਂਤੋਖ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਲਿੱਖਤ ਨਿਰਸੈਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ । ਦਸਾਂ ਗੁਦੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪੂਜਜ ਇਕ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ 1 
_ ਕੌਤਕ-ਦੇਵੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖੰਦੇ ਹੋਏ ਕਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੁ 

ਘਰ ਵਿਚੇ ਅਕਾਲ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੁ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਜਯੋਤੀ ਗੋਬਿੰਦ 

ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਵਜਕਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਪ ਬੀ ਲਿਖਦੇ 

ਹਨ । ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 

ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੇਵੀ ਕਿਉਂ ਪੁਜਣੀ ਸੀ, ਤਦੇ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਇਕ “ਕੌਤਕ ਮਾਤ੍ਰਂ ਕਹਿਕੇ ਯੁਕਤੀ 
`ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦੱਦੇ ਹਨ, ਯਥਮ-ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਕਿਤਿਕ ਜੋ ਆਹੀ । ਪਦ ਪੰਕਜ ਗੁਰ 

ਮੱਧ ਸਮਾਹੀਂ । ਇਹ ਭੀ ਇਕ ਕੌਤਕ ਕੋ ਕਾਜਾ । ਕਰਤਿ"ਚਰਿੱਤ੍ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾਂ ॥ 
[ਗੁ:ਬਿ: ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਪੰਨਾ ੨੦੩, 

ਅਰਥਾਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਜਿਤਨੇ ਬੀ ਹਨ, ਗੁਰੁ ਜੀ ਦੇ ਪਗਪੰਕਜ ਵਿਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, 

ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕ ਕੌਤਕ ਦਾ ਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਭਾਵ ਕੇਈ ਖੇਭ ਮਾਤਰ ਚੋਜ ਸੀ । 

ਕੌਤਕ ਨਾਮ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ, ਯਬਾ:-“ਕੌਤਕ ਕੋਡ ਤਮਾਸਿਆਂ” । ਸੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ 

ਲਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਉਣਾ ਇਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮਾੜ੍ਰ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ 

ਮੰਭਾਵਨਾ ਹੈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਕਤਕ ਮਤ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਪਰ 

ਕਿ ਆਪ ਬੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਫਹੇ ਹੋ ਕੰਦੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਸੁਖੈਨ ਹੇ ਜਾਵੇ । ਇਸ 

ਗਲ ਪਰ ਅਮੰਨਾ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ̀  ਹਿਤ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, 
ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਸਾਰੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਅੰਤ ਸਿੱਧ ਨਾਂ ਹੋਣ 

ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਤੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਕੇ ਤੇ ਅਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਹੂਬਣਨ ਹੀ 

ਤਾਕਤਵਰ ਦੱਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਨਾ ਤੇ ਯੱਗ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ 
ੋਏ ਬਰਹਮਣਂ ਨੰ ਨਾ ਸੱਦਣਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸਤਾ ਉਸ ਪਰ ਸਰੀ ਖ਼ਖਵਾਕ “ਜੋ ਕੁਛ 
ਲੇਖ ਲਿਖਤੇ ਬਿਧਨਾ? ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕੌਤਕ 
ਦਾ ਗਾਵ ਲੈਕੇ_ਜੇ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ_ਯਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੇਜ 

ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈ ਕੌਤਕ ਲਈ ਕਰਨਾ ਬੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ “ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਨਾਂ ਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 
` ਅਗਾਧੀ ਗਈ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ” । 

ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲਿਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ 

ਸਤ ਇਤ ਦਬ ਵੀਰ ਖਲ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ। 

ਘ ਅਲ ” 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ____ (8੯੮੯) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੧੨. _ 

ਅਕਸਰ ਗਿਆਨੀ “ਪ੍ਕਿਤੀ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦੇਵੀ ਯਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ 
ਹਨ । ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜੇ ਦੇਵੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਜੀਵ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਵਜੂਦ 
(ਵਯਕਤੀ) ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ ਇਸਦਾ ਅਸ੍ਨਾ ਹੈ; ਫਿਰ ਏਹ ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਬੀ 
ਬਾਜ਼ੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ” । ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾੰਖ ਵਾਲੀ “ਕਿਤ” ਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਲੀ “ਮਾਯਾ” ਜੜ 
ਹਨ, ਉਪਾਧੀਆਂ ਹਨ । ਸਾਂਖ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਤੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਛਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫਸਾਉਣ 
ਵਾਲੀ ਹੈ । ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਭੁਲੇਵਾ ਤੇ 'ਭੁਲੇਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਅਗਗਾਨੇ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ 
ਹੈ । ਵਿਰ ਪ੍ਰਕਿਤੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ; ਇਸ ਤੇ 
ਬਿਜੈ ਪਾਉਣੀ, ਇਸ ਦੇ ਵੌਧੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਸਮਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਧਰ ਦੇਵੀ ਯਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਜਨੀਕ ਕਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਦੱਮੀਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਯੋਗ 
ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਵੇ“ ਕਯਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਊ ੧ ਜੇ ਦੈਵੀ ਨੂੰ . 
ਪੂਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪੁਯਾਯਵਾਚੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਗਣੇਂ 

ਰ੍ ਯੋਗ ਤੇ ਨਾਂ ਪੂਜਣੇ ਯੋਗ ਸਿੰਧ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋ ਤੋ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਡਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪ 
ਆਏ ਸਨ । ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਸੀ । 

ਡੇ ਰਿ ਸਿਖ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਜ਼ਿਕਰ ਅਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਵੀ ਪੂਜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਵੀ 
ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 
(ਗਾ ਮਿੱਟੀ, ਕਾਠ ਯਾ ਧਾਤੂ ਆਦਿ ਦੀ ਘੜੀ ਮੂਰਤੀ ਜੋ ਵਿੰਧਜਾਚਲ ਤੇ ਕਾਲੀ 

ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਪੂਜੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਜੀ ਸੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤੇ ਬਹਿਸ 
ਅਨਦ ਜੋ ਜਾ ਰਲਕੇ ਜਨ -ਉਹੇ ਬੀ ਦੰਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ੍ਰੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ̀ ਪੂਜਨ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ̀ ਹੈ, 
ਨਾੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੈ, ਨਾਂ “ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਉਪਰਲੇ 
ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਰਚਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਵੀ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੋ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰਾ ਨਹੀਂ । 

੩. ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ 
` ਇਸ ਪਾਸੈਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤ੍ਰ ਸਮੇ ਨਿਯਤ ਹ ਹਨ, (ਉ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 

ਸੰਮੇੰ ਤੋਂ ੧੮੩੩ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਅ) ੧੮੩੩ ਤੋਂ ੧੯੪੬ ਤੇ () ੧੯੪੬ ਤੋਂ ਹਣ 
`'ਭਕ ਦਾ ਸਮਾ] । ਰ੍ 

ਉ. [ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੈ: ੧੮੩੩ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾ] 
ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੇਵੀ ਪੂਜਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਮੈਬੈਧੀ 

ਰੀ “ਦੇਖੋ ਗਾਈ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ:-ਪਰਮ ਜਜੋਤਿ ਕੀ ਜੋਤਿ -ਮਹਾਨੀ ॥ 
ਸਿਮਰੇ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਬਰਦਾਨੀ ॥ ਚ [ਰੁਤ ੩ ਅੱਸੂ ਢ ਅੰਕ ੪੩ 

1 ਇਹ ਸਮੇ ਦੀ ਵੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਚੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਲੇਖ 
ਦੇ ਲਿਖਣ ਤਕ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਏ । ਸੀ 
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_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ। ___ (੪੯੯੦) _- _ ਰਿਤੁ੩।ਅਰੂ੧੨. 

ਇਤਿਹਾਸਕਿ ਖੋਜ ਖੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਇਹ ਗਲ ਅਮਰ ਵਾਕਿਆ 
ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੈਣੇ ਦੇ ਟਿੱਲੇ" ਤੇ ਦੇਵੀ ਅਰਾਧੀ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਗਣ ਹੋਈ ਤੇ 

ਉਸਨੇ ਫਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆਦਿ $ ਦੇ ਨ 
੧. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਸਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬਦਿੱਤ੍ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 

ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਪਦ “ਮਹਾਂ ਕਾਲ 

_ਕਾਲਕਾ1” ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ । ਫਿਰ ਬੀਰਰਸ_ਉਈੀਪਕ 

ਦੈਡੀ ਦੇ ਤੋ ਲੋਖ-ਚਤਿੱਤ ਤੇ ਵਾਰ ਆਦਿਕ-ਹਨ, ਓਹ ਮੈਸਕ੍ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ (ਮਾਰਕੇਡੇ ਪੁਰਾਣ 

ਆਦਿਕ) ਦੈ ਸੁਰੰਤ੍ ਤੇ ਸਖੈਪ ਤਰਜਮੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ ਇਹ “ਅਮਰ ਵਾਕਿਆ ਕਿੱਤੇ 

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਨੈਣੇ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਦੇਵੀ ਪੂਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ।. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 

ਬੀਰਰਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਰਰਸੀ_ ਸਾਹਿਤਕ ਪੜ੍ਹ 

_ ਸੁਣਕੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਬੀਰਰਸ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:-“ਸੂਨੈ ਸੂਮ 

`ਜੋਫੀ£ ਲਰੈ ਜੁੱਧ ਗਾਢੈ?? [ਚੰਡੀ ਚਰਿਤਰ-੨]। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਚੰਡੀ ਚਹਿੰਤ੍ ਵਿਚ, 
_ਮਾਰਕੰਤੇ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ,ਪਤਾ ਧਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਾਲੋ ਨਾਲ ਦਿਤਾ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ_ ਕਿਹਾ ਹੈ, 

“ਕਉਤਕ ਹੇਤ ਕਰੀ ਕਵਿ ਨੇ ਸਤਿਸਯ ਕੀ ਕਥਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਭਈ ਹੈ!। ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੇ 

ਤਏ ਪ੍ਰਮਿਗ ਪੋਰਾਣਕ ਮੈਂਖੇਪ ਤਰਜਮੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤਾਂਈ ਕਿ ਅੰਤਲੀਆਂ ਮਹਾਤਮ ਦੀਆਂ 

ਤੁਕਾਂ ਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹੀ ਭਾਵ ਤਰਜਮਾ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ “ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ ਉਕਤ 

ਬਿਲਾਸ” ਪਦ ਕਿਤੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ 

$ ਕਿ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ਬਿਲਾਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਿਹਾ ਜ ਰਿਹਾ ਹੈ$ ਤੇ 'ਅੰਤ ਵਿੱਚ 

“ਗਉਤਕ ਹੇਤ ਕਰੀ ਕਵਿ ਨੇ'ਆਉਣ ਤੋਂ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆਂ ਜਾਣਾ ਇਸ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਜਨੀਯ 

ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਓਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ_ਮੰਗਲ 

ਕੀਤ। ਹੈ ਤੇ ਮਗਹੋ' ਇਹ ਤੁਕ ਬੀ ਪਈ ਹੈ:-“ਕਿਪਾ ਸਿੰਧ ! ਤੁਮਰੀ ਕਿਿਪਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈ ਪਰਿ 

ਹੋਇ ॥ ਰਦੋਂ ਚੈਡਕਾ ਕੀ ਕਥਾ ਬਾਣੀ ਸੁਭ ਸਭ ਹੋਇ! ॥ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣਾ 

ਇਸ਼ਟ 'ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗ ਰ ਤੇ ਇਹ ਕਬਾ_ਜੋਗ ਕਰਨ ਦਾ 

ਉਤਸਾਹ ਤੇ ਰੌਦ੍ ਰਸ ਭਰਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਗੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ “ਕਉਤਕ ਹੇਤ ਕਰੀ” 

_ #ਕਢਿ ਜੀ ਨੇ ਨੈਣੇ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟਿੱਲੇ ਦਾ ਇਹ ਨਾਉਂ ਬਣਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । 

____ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ “ਕਾਲ ਕਾ ਮਗ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਤੇ “ਅਰਾਧੀ? ਦਾ ਅਰਬ ਕੀਤਾਂ ਹੈ “ਅਰਾਧਨ ਵਾਲਾ'। __ ੨ੰਕਾਇਰ । 
ਰਉਉਕ੍ਰ=ਕਹੀ ਹੋਈ । (ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ) ਆਖੀ ਹੋਈ । ਰ੍ ਰ 

ਬਿਲਾਸ=ਪਸੈਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਕਯਾ (ਯਾ ਕਬਾ) । ਉਕ੍ਹ ਬਿਲਾਸ=ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੋਈੀ 

(ਦੇਵੀ ਦੀ) ਕਰਨੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇਵੇ । ਇਸ ਦ' ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ 

ਹੈਸਕਿਤ ਵਿਚ ਠਹੇ ਗੰਏ ਦੇਵੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਇਹ ਤਰਜੁਮਾ ਯਾ ਉਲਬਾ ਹੈ । 

_(ਅ) ਉਕਤ.ਬਿਲਾਸ=ਕਬਾ ਜੋ ਬਿਲਾਸ ਮਾਤ੍ਰ ਲਈ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈਵੇਂ । . ]. 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ (੬੬6੧). ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੧੨, 

ਕਹਿਕੇ ਅਪਨੀ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰੀ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਜੇ 
ਹੋਰ ਉਗਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਏਹ ਹੈ:-- ਗੁਰੁ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:- 

(6) _ਤਪ ਸਾਧਤ ਹਰਿ ਮੋਹਿ ਬੁਲਾਯੋ । ਇਮ ਕਹਿਕੈਂ ਇਹ ਲੋਕ ਪਠਾਯੋ ॥ ੨੮ ॥ 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਚ ਚੌਪਈ :- 
(%) ਮੈਂ ਅਪਨਾ ਸੁਤਿ ਤੋਹਿ ਨਿਵਾਜਾ। ਪੰਬ ਪਰਚੁਰਿ ਕਰਿਬੇ ਕਹੁ ਸਾਜਾਂ ॥ 

ਜਾਹਿ ਤਹਾਂ ਤੈ ਧਰਮੁ ਚਲਾਇ ॥ ਕੁਬੁੱਧਿ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਣਾਇ ॥੨੯॥ 
ਕਬਿਬਾਚ ਦੋਹਰਾ:- ੍ 

(ਏ ਠਾਂਢ ਭਯੋ ਮੈਂ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਬਚਨ _ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਯਾਇ ॥ 

ਪੰਥ ਚਲੈ ਤਬ ਜਗਤ ਸੈ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਸਹਾਇ ॥ ੩੦ ।। ਚੌਪਈ: 

(ਸ) _ਇਹ ਕਾਰਨਿ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਪਠਾਇਓ॥ ਤਬ ਮੈਂ ਜਗਤ ਜਨਮੁ ਧਰਿ ਆਇਓ ।। 

(ਹ) ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਏ ॥। ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰੁਦੇਵ ਪਠਾਏ ॥ 

ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮੁ ਬਿਬਾਰੋ ।। ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਯਨਿ ਪਕਰਿ ਪਛਾਰੇ ।੪੨॥ 

(ਕ) _ਇਹੈ ਕਾਜ ਧਰਾਂ ਹਮ ਜਨਮੰ ।। ਸਮੁੜਿ ਲੋਹੁ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨ ਮੰ ॥ 
ਧਰਮ ਚਨ ਵਨ ਮੈਂਤ ਉਬਾਰਨ ॥ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨਿ ॥ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾਂ, ਪੰਥ ਰਚਨ ਦਾ ਹੁਕਮ 
ਦੇਣਾ,ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣਾ,ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪੱਟਣਆਦਿਕ ਬਾਬਤ 

ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ, ਸ਼ਾਂਤਿ ਤੇ ਬੀਰਰਸੀ ਵਰ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਇਕ“ਅਮਰ ਵਾਕਯਾਂ” ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਤ ਇਕ 
ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੁਪ ਵਿਚ ਸਫੁਫ ਲਿਖੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਵਨ _ 
ਕਰਕੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਆਵਾਹਨ, ਪ੍ਰਗਟਣਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਥ ਰਚੋ ਆਦਿ'ਕੋਈ ਵਾਕ੍ਜਾ 
ਇਸ ਉਪਰਲੇ ਵਾਕਯਾ ਵਾੜੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । 

੨.ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯਾ ਭਾਵ ਬੋਧਕ ਵਿਵੇਚਨਾ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ । ਸਮੁਚੇ ਮੈਂਚਜ ਵਿਚ ਜਿਵੇ ਕਿ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਟੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾੰ ਤਾਂ 

1 ਉਵ“ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ 1 
ਜਿਵੇਂ ਚੌਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੈਗ ਹੈਨ, ਤਿਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾਂ” ਦੇ ਸੰਚੇ ਤੇ “ਚਰਿੰਕ੍ਰਾਂ” 
ਵਿਚ ਬੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀ “ਦੇਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 
ਆਪ ਪੁਜੀ ਹੈ! ਦੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ' ਮਿਲਦੀ । ਚਰਿੱਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ 
ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਯਕ ਨਾਯਕਾ ਦੇ ਦੇਵੀ ਪੂਜਨ ਯਾ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਦਿ 
ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਸੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਕਬੇ ਅਨਯ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼੍ਰਾਸ਼ ਤੇ 
ਕਰਤੱਤ੍ਹ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼੍ਹਾਸ ਯਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਜ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਘਟਨਾਂ . 
ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਫਿਰ ਜਦ ਚਰਿੱਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਥੋਂ ਹੀ ਦੇਵਤਿਆਂ 

੮ ਸਿਧ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੀ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 

`__ ਅਤਰ ਯ ਧੇਰਾਰਬ ਪ੍ਗਂ ਦੇ ਆਧਾਭ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਕਾ ਹਨ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੯੯੨) ਰਿਤੁ ੩। ਅੰਸੂ ੧੨. 

ਮੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਦਿ ਨਾਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਪੁਰ ਮਖੌਲ ਉਡਾਏ ਗਏ 
ਹਨ । ਦੇਖੋ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੬੬ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਂਰੇਂ ਲਿਖਿਆਂ ਹੈ:- ___ 

““ਸੁਨਹੁ ਬਿੱਪਰ ਤੁਮ ਮੰਤ੍ਰ ਦੇਤਿ ਜਿਹ ॥ ਲੂਟ ਲੇਤ ਤਿਹ ਘਰ ਬਿਧਿ ਜਿਹ ਕਿਹ ॥ 
ਤਾਂ ਕਹਿ ਕਛੂ ਗਸਾਨ ਨਹਿ ਆਵੈ ॥ ਮੂਰਖ ਅਪਨਾ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਵੈਂ ॥੨੯॥ ਤਿਹ ਤੁਮ 
ਕਹਹੁ ਮੰਤੁ ਸਿਧਿ ਹ੍ਹੇ ਹੈ ।। ਮਹਾਂ ਦੇਵ ਤੋਕੇ ਬਰੁ ਦੈ ਹੈ । ਜਬ ਤਾਂਤੇ ਨਹਿ ਹੋਤ ਮੰਤ 
ਸਿਧਿ । ਤਬ ਤੁਮ ਬਚਨ ਕਹਤ ਹੋ ਇਹ ਬਿਧਿ ॥੩੦॥ ਕਛੂ ਕੁਕਿਯਾ ਤੁਮ ਤੇ ਭਯੋ ॥ 
ਤਾਂਤੇ ਦਰਸ ਨ ਸਿਵਜੁ ਜਯੋ ॥ ਅਬ ਤੈ ਪੰਨਜ ਦਾਨ ਦਿਜ ਕਰੁ ਰੇ ॥ ਪੁਨ ਸਿਵ ਕੈ _ 
ਮੰੜ੍ੇਹ ਅਨੁਸਰੁ ਰੇ ॥੩੧॥ ਉਲਟੋ ਤੈਭ ਤਿਸੀ ਤੇ ਲੇਹੀ ॥ ਪੁਨ ਤਿਹ ਮੰਤੁ ਰੁਦ ਕੋ _ 
ਦੇਹੀ ॥ ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਤਾ ਕੋ ਭਟਕਾਵੈਂ ॥ ਅੰਤ ਬਾਰ ਇਮ ਭਾਖਿ ਸੁਨਾਵੈ' ॥੩੨॥ ਤੋਤੇ _ 
ਕਛੂ ਅੱਛਰ ਰਹਿ ਗਯੋ ॥ ਕੈ ਕਛੁ ਭੈਗ ਕਯਾ ਤੇ ਭਯੋ ॥ ਤਾਂਤੈ ਤੁਹਿ ਬਰੁ ਰੁੱਦ ਨ _ 
ਦੀਨਾ ॥ ਪੁੰਨਜ ਦਾਨ ਚਹੀਯਤ ਪੁਨਿ ਕੀਨਾ ॥੩੩॥ ਇਹ ਬਿਧਿ ਮੰਤ੍ਰ ਸਿਖਾਵਤਿ ਤਾਂ _ 
ਕੋ ॥ ਲੂਟਾ ਚਹਿਤ ਬਿੱਪ੍ਰ ਘਰ ਜਾਕੋ । ਜਬ ਵਹੁ ਦਰਬ ਰਹਿਤ ਹ੍ਹੋ ਜਾਈ । ਔਰ _ 
ਧਾਮ ਤਬ ਚਲਤ ਤਕਾਈ ॥੩੪॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਮੰਤ ਜੈਤ੍ ਅਰੁ ਤੋਤ ਸਿਧ ਜੋ ਇਨ ਮਹਿ__ 
ਕਛੁ ਹੋਇ ॥। ਹਜ਼ਰਤਿ ਹ੍ਰੋ ਆਪਹਿ ਰਹਹਿ ਮਾਗਤੇ ਫਿਰਤ ਨ ਕੋਇ”! ॥੩੫॥ 

ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੇਵਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਵੇਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ 
ਗੋਈਆਂ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਕ੍ਰਾਂ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਐਸੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 

`ਫੇਹ ਲੋਕ ਰਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਰ ਦਰ ਮੰਗਦੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਬਣਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 
ਬੋਠ ਜਾਂਦੇ । ਫਿਰ ਇਸੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਜ਼ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਦਿ ਦਾ ਆਪ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:- 4, 

“ਧਨੀ ਪੁਰਖ ਕਹੁ ਲਖਿਦਿਜ ਦੇਖ ਲਗਾਵਹੀ ॥ ਹੋਮ ਜਗਯ ਤਾਂਤੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰਾਵਈ॥ 

_ਬਨਿਯਹਿ ਕਰਿ ਨਿਰਧਨੀ ਜਾਤ ਧਨ ਖਾਇਕੈ ॥ ਹੈ ਬਹੁਰ ਨ ਤਾਕੋ ਬਦਨ ਦਿਖਾਵਤ 

ਆਇਕੈ ॥ ੭੬ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਕਾਹੂ ਲੈ_ਤੀਰਥਨ ਸਿਧਾਵੈ ॥. ਕਾਨੁ ਅਫਲ ਪ੍ਯੋਗ 
ਬਤਾਵੈਂ ॥ ਕਾਕਨ ਜਜੋਂ ਮਿੰਡਰਾਤ ਧਨੁ ਪਰ ॥ ਜਜੋ ਕਿਲਕਿਲਾ ਮਛਰੀਯੈ ਦੂ ਪਰ? ॥੭੭॥ 

_ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਹਿੱਕਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਰੋਮਾਂਚਿਕ (7੭੦੯੦) ਕਗਣੀ ਬੀਰ ਰਸੀ 
ਜੋਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਵੇਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਕੋਧ 
ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਇਕ ਤ੍ਰੀਮਤ ਉਪਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 'ਸਾਈਂ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ 

ਤਪ ਕਰਦੀ ਹੈ । “ਸਾਈਂ” ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਸਬੀਰਜ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ 
ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਪੁੱਚੈਗੀ । ਇਹ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਤ੍ਰੀਮਤ ਵੇਰ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਅਰਾਧਦੀ ਹੈ । 

` ਇਹ ਤ੍ਰੀਮਤ ਰਾਖ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੱਧ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਜੋਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਜੋਸ਼- 
ਦਾਰ ਬੀਰਤੇ ਹੰਦੂ ਰਸ ਦੈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ । ਅੰਤ ਵਿਚ “ਸਾਈਂ? ਜੀ-ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਿਕੇਤ ਜੀ- 
ਆਪ ਰਾਖੰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਅਲੰਕਾਰਕ ਤ੍ਰੀਮਤ ਢਾ 
ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਰੌਦ੍ ਤੇ ਬੀਰ ਰਸੀ ਉਮਾਹ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਰਣਨ ਵਿਚ ਕਹਾਣੀ ਦਾ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____( ੪੯੯੩) ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੧੨, 

ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ" । ਫਿਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 

ਚੌਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਚੌਪਈ ਉੱਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ੂਜਾ “ਪਾਇ ਗਹੇ 

ਜਬਤੇ ਤੁਮਰੇ” ਰਾਮਾਵਤਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਪਰ ਯਾ ਸੈ ਨ ਗਨੇਸਹਿ” ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਤਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ 

ਹਨ । ਇਸ ਚੌਪਈ ਵਿਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:-“ਤੁਮਹਿ ਛਾਡਿ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਜਾਊਂ ॥ 

ਜੇ ਬਰ ਚਹੌ ਸੁ ਤੁਮਤੇ ਪਾਊਂ” ॥ ੍ 

____ ਇਸ ਚੌਪਈ ਵਿਚ ਲ੍ਰਹਮਾ, ਸ਼ਿਵ; ਵਿਸ਼ਨੂ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ (ਕਿਤ) 

ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਜਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਯਥਾ:- 
ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ । ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹਿ ਹਮਾਰਾ ॥ 
ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾਂ । ਸੇਈ ਗੁਰੂ ਸਮੱਝਿਯਹੁ ਹਮਾਰਾ ।। ਰ 
ਇਸ ਵਿਚ ਉਸੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਨਿਰੈਕਾਰ ਕਹਿਕੇ ਨਿਰਗੁਣ 

ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ:-ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਤ ਨਿਰਾਣਮ । ਜਾਨਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰ . 

ਆਲਮ ॥ ਨਿਰੈਕਾਰ ਨਿਰਬਿਕਾਰ ਨਿਿਲੰਭ ॥ ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦਿ ਅਮੈਭ ॥ 
ਇਸੇ “ਦੁ ਪਾਖਕਾ ਆਪਹਿ ਧਨੀ? ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਬੀਰ ਰਸੀ _ਸਹਾਯਤਾ ਲਈ 

ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।:-ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ ॥ ਸਿੱਖਯ ਉਬਾਰ ਅਸਿੱਖਜ ਸੈਘਰੇ । 
ਦੂਸਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ ॥ ਸਕਲ ਮਲੇਛ ਕਰੋ ਰਣਘਾਤਾ ॥ 

ਫਿਰ ਅਪਣੇ ਅਸੁਲ ਮੂਜਬ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਲਿੰਗ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ 

ਅਲਿੰਗ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਤਲ ਹੈ, ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ:-ਕਿਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ ॥ 

ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਭ ਰਾਤਾ ॥ ਕਿਲਬਿਖ ਸਕਲ ਦੇਹ ਕੋ ਹਰਤਾ; ॥ ਦੁਸ਼ਟ ਦੌਖਿਯਨ ਕੋ ਛੇ 
ਕਰਤਾ;॥”” ਇਥੇ ਉਸਨੂੰ ਜਗਮਾਤਾ ਕਹਿਕੇ ਪੁਲਿੰਗ ਵਾਚੀ ਪਦਾਂ “ਕੋ ਹਰਤਾ” ਤੇ “ਕੋ ਕਰਤਾ 

ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਜਗਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿੰਗ ਵਾਚਕ ਪਦਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੀ 

ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:-ਸ਼ਰੀ ਅਸਿਧੁਜ ਜਬ ਭਏ ਦਿਆਲਾ ॥ ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਰ੍੍ਥ ਤਤਕਾਲਾ ॥ 

#੧ਮਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦ ਨਾਟਕ ਵਾਂਡੂ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਸਾਹਿੱਤਜ ਸਾਰਾ 
੨ ੮ 23 ਬੂ ੦... << 

ਬੀਰ ਰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਭਾਵ ਹੋਰ ਹੈ । ਆਸੁਰੀ ਦੈਵੀ ਸੈਪਦਾ ਦੇ ਜੁੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਧ ਬੁਧੀ ਦੀ 

ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਰਾਧਨ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਾਸ ਵਿਚ ਪੱ 

` ਰਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਮੈਲ ਨਾਲ ਜੁੱਧ ਤੇ ਅੰਤ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ 'ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ 

ਮੰਤ ਹੋਕੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਿਆਨ ਪਰ ਜੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਅਜਾਣੇ ਲਯਤਾ 

ਆਦਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦਰਸਾਏ ਹਨ । ਰ ਰ 
"ਭਾਈ ਅਵਡਾਰ ਮਿੰਘ ਜੀ ਫਹੀਰੀਏ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਖਗਾਲ ਨੂੰ ਉਚ' ਭਰਨ ਦੇ ਜਡਨ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਹ;ਰੂ ਜੀ ਨਾਲ 

ਇਕ ਰੂਪ ਦਸਦਿਆਂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੁੱਧ ਦੇਵਤਾ '%੪7 00 ਕਲਮਿਆ ਹੈ । ੫ਰ ਇਸ ਚੌਪਈ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਨਿਰੇਕਾਂਰ ਨੂੰ ਹੀ “ਨਿਰਥਿਕਾਰ, ਨਿਰਲੇਭ, ਆਦਿ, ਅੰਨੀਲ, ਅਨਾਦ, ਅਸੇਭ, ਕਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰ' ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ 

ਆਪਣਾ ਕੁੱਧ ਦੇਢ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ ਅੱਗੇ ਬੀਰਰਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਰੱ... ਰਾ 

_ ਨੂੰਕਰਤਾ' “ਹਰਤਾ ਪਦ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਗਰ ਕੋਸ਼ 'ਿਚ ਪੁਲਿੰਗ ਲਿਖੇ ਹਨ । ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ_ਸਿੰਘ ਜੀ
 ਭਲੇ ਨੰ,ਅਪਣੋ 

ਦਸਮ ਦੌੰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇੰਥੇ ਜਗਮਾਤ। ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ 0੧-ਜਗਤ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰੂਪ' । ਐਉ” ਬੀ ਕਦਿੰਦੇ ਹਨ:-- `' 

“ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ॥" _੍ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੪੯੯੪ ) . _ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੧੨. 

ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਚੌਪਈ ਅਸਿਕੇਤੁ ਸੈਗਾਮ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਪਰ ਅਰ ਚਦ੍ੱਕ੍ਾਂ 
ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਖੀਰ ਪਰ ਰੱਖਕੇ ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰ੍ਰੌਥ ਵਿਚ ਆਏ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ 
ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਣ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੁ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇਫ "੩" 3੦੧ ਦਾ ਕੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ_ਜਾਣਾ । ਏਹ ਕਿੱਸੇ 

ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਤੀਖਣਤਾ” ਤੇ ਬੀਰਰਸੀ ਉਮਾਹ ਲਈ ਹਨ । ਇਹ ਦੌਪਈ ਲਿਖ ਦੇਣ 
ਨਾਲ ਚਚਿੱਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈਚਯ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਬੀ ਆਏ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 
ਇਸ਼ਟ ਲਖਾਯਕ ਸਮਬਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਆ ਗਈ । ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਚਯ ਨੂੰ 
ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ_ਚਰਿੱਤ੍ਰ_ਪਖ਼ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਪਰ (ਕੇਵਲ 
ਜ਼ਵਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲ) ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਇਹੋ ਭਾਵ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਚੌਪਈ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ 

ਸੰਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਰਾਧਿਆ ਗਿਆ, ਪੂੰਜਿਆਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜੌਗ ਲਈ 
ਇਵ ਤੀ ਦਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲੇਵਾ 
ਨਾਂ ਰ ਹਾ 

ਸੇ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦ। ਕੋਈ ਲੈਖ ਨਾਂ 
ਮਿਲਿਆ) ਸਗੋਂ ਇਹ ਥਹੁ ਲੱਗਾ ਕਿ “ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ; ਤੇ ਇਹ ਬੀ £ਹ 
ਪੈ ਗਈ ਕਿ ੧੭੫੩ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਵੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਵੀ“ਉਜੀ ਜਾਂ 
ਰਹੀ ਸੀ1, ਉੱਸੇ ੧੭੫੩ ਵਿਚ ਮੁੱਕੇ ਚਰਿੱਤ ਪਖਜਾਨ ਨਾਮੇ ਗ੍ਰੌਥ ਵਿਚ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ 
ਦੇ ਦਾਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪਾਜ ਬੀ ਖੁਹਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦੱਸੇ 
ਹਥਕੰਤੇ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਦੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਅਚਰਜ ਟਾਕਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ.। ਯੋਬਾ:-ਢਾਈ ਸਾਲ 
ਬਾਦ ਆਖਿਆ ਕਿ ਏਕਾਂਤ ਨਹੀਂ' ਹੁਣ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਾਂ ਆਪ ਲੱਭਾ 
ਸੀ । ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਇਹ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਪ੍ਗਟੇਗੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਵੀ 
ਮੈਢਿਆਂ ਤੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਆਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਪੁੰਤ੍ਰ ਬਲੀ ਦੇਵੋਂ । ਜਦ 
ਸਭਨੀ ਗੱਲੀਂ _ਰੁਕ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਪੰਡਤ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਆਏ । _ 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਾਵਤਾਰ ੧੭੫੫ ਹਾੜ ਵਿਚ ਮੁੱਕਾ ਹੈ । ਜੇ ਹਵਨ ਨੇ ਤ੍ਰੈ ਚਾਰ ਸਾਲ 

69 ! 

ਕੂਕ 
#ਯਾਚ ਰਹੇ ਕਿ ਚਰਿੱਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਰਾਜ' ਅਪਨੀ _ਛਲਨੀ_ ਵਸਣ 

ਲੱਗਕੇ ਅਪਣੇ ਪੁਡੁ ਨੂੰ ਫਾਸੀ ਦੇਣ ਲਗਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਨੇ ਉਸ ਭੁਲ ਡੋ' ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਯਾ ਚਰਿੱਤਰ ਨੁਨਾਏ । 

ਉਥ/ਨਕਾ ਤੇ" ਵਿਟੁਧ ਹੋਰ ਕੇਈ ਚਰਿੱਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਕੱਢਣੇ ਠੀਕ ਨਹੀ! । ਦੂਜੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਰਿੰਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ “ਪੱਖਡਾਨ` ਕਿਹਾ 
/ਪਖਡਾਨ' ਪਚ ਦਾ ਸੈਸਕ੍ਰਿਭ ਰੂਪ “ਉਪਾਖਗਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿੱਸਾ, ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੈ” ਸੁਣੀ 
ਹੋਵੇ, (ਦੇਖੋ ੧: ਸੋ: ਵਿਲ)ਅਮ ਕੋਸ਼), ਸੇ ਚਰਿੱਤ੍ਰ ਕਈ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋ' ਆਈਆਂ ਕੰਹਾਣੀਆਂ ਹਨ । 

_ 1੧੭੫੬ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਣਾਇਆਂ । ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਦੇਵੀ ਪਹਿਲੇ 

ਹਨ ਹੋਈ । ਭਈ ਸ੩ੋ੧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਡ ਫਿਚ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟੀ ਤੈ ਵਿਸਾਖ ਵਿਚ ਔਮਿ੍ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਡ ` 
੧੭੫੫ ਦੇ ਵਿਸਾਖ ਵਿਚ ਹਵਨ ਜਾਂਰੀ ਹੋਇਆ । ਗਵਾ: ਖਾਂ: ਨੇ ਚੇਡੇ ੧੭੫੪ ਦਿੱਡਾ ਹੈ (ਸੋ: “੫੪ 
ਚ੩ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲ ੫ਿਆ) । ਸੂ: ਪੁ: ਤੈ ਤਵ: ਖਾ: ਆਇਕਾਂ ਨੇ ਲਗ ਪਗ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਰਸਾਂ ਹਵਨ 

$ ੫੪ ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣਿਆ ਡਾਂ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਕੇ ਹਵਨ ਕਰ 
ਹੈ, ਗੋਯਾ ਸਾਰਾ ਅਰਸਾ ਸਾਚੇ ਤ੍ਹੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੇ ਗਿਆ । ਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ (ਭਾ: ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ 

- ਹਵਨ ਹੈ ਚੁਕਣੇ ਪਰ ਬਾਹਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ:-- “ਚਹੀਐ ਸੂਠ ਨਾਥ: ਸਾਲੇ ਸੁ ਚਾਹੋ। ਛਬੇ ਕਾਜ ਪੂਰਾ ਟਵੈਗਾ ਛਿਹਾਰੇ' । 
ਹਿਜਾਬ ਹਵਨ ਪਰ ੪ ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਤਾਂਡੈ ੧੭੫੨ ਏ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹਵਨ ਆਰੈਭ ਹੌਰਿਆ ਤੇ ੧੭੫੩ ਵਿਚ ਹੈ ਰਿਹਾ ਸੀ 
੧੭੫੩ ਵਿਚ ਹੀ “ਚਰਿੱਤ੍ਹਾਂ` ਦਾ ਸੋਚਕ ਭਾਦੇ' ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਹੈ । ਰ੍ ਰ੍ 

ਇਤ 

8 ਨੂੰ ਤੁਕ 'ਛ੍ਰ ਬਰ 
ਭਨ ਡੂ੍ 

8 1ਵ₹ 
_ ਲਭ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ` ( ੩੯੯੫) __ __ ਰਿਤੁ ੩। ਅੰਸੂ ੧੨. 

ਲਏ ਤਦ ਬੀ, ਜੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਿਆ ਤਦ ਬੀ ੧੭੫੫ ਦੇ ਹਾੜ ਵਿਚ ਹਵਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੂ । . 

ਸੋ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਰਹੇ ਹਵਨ ਦਾ 
ਯਾਂ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਗੋਂ ਰਾਮਾਵਤਾਰ 
ਦੇ ਅਖੀਰ ਪਰ ਇਹ ਸੈਯਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ:- 

ਪਾਇ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤੰਬ ਤੇ ਕੋਉ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਯੋ । ਰਾਮ ਰਹੀਮ 
ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੈ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਯੋ ।। ਸਿੰਮ੍ਰਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਸਬੈ 
ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ ਹਮ ਏਕ_ਨ ਜਾਨਯੋ ॥ ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿ੍ਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰਿ ਮੈ ਨ 
ਕਹਜੋ ਸਬ ਤੋਹਿ ਬਖਾਨਯੇ । ੮੬੩॥ 

ਇਸ ਸ੍ਰੈਯੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਂ ਕਿ ੧੭੫੫ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ 
ਹਵਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਉਸੇ ੧੭੫੫ ਦੇ ਹਾੜ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸ੍ਰੈਯਾ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ _ 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਰਾਮ; ਰਹੀਮ, ਪੁਰਾਨ, ਕੁਰਾਨ, ਸਿੰਮ੍ਰਿਤ, ਸ਼ਾਸਤ੍ ; ਬੇਦ, ਪੁਰਾਣ ਆਦਿ _ 

ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਮਨ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਤੋਂ' ਬੀ ਇਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੋਕਤਿ 

ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਆਵਾਹਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ ਮੈਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 
ਆਪ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ ਕਰਨਵਾਲੇ ਰ੍ਥਾੰ ਦਾ 

ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ । ਰ 
੩, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ-ਹੋਰ ਤਲਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਹਨ । ਆਪ ਖਾਲਸਾ ਰਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਸ 

ਵੇਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ । ਸਰੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰੁੱਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ- 
ਉਣ ਵੇਲੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗਏ ਦਾ ਪਤਾ ਬੀ ਚਲਦਾ ਹੈ!` । ਸੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪ ਓਥੇ 
ਮੌਜੂਦ ਸਨ । ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੈਂਦੇਸ ਲੈਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ । ਆਗਰੇ 
ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਖਣ ਵਲ ਗਏ- ਹਨ ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਆਪ ਤੋਂ ਵਿਛੜਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਤੇ 

ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ. ਰਚਨਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ 
ਕੋਈ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਲਿਖਿਆਂ 
ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹਦਾ । ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 

“ਤੌਸੀਵੋਸੁਨਾਂ ਦੀ “ਸਲਤਨਤ ਦਹਮੰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:- ,$ 

ਸਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਈਸ਼ਰੋ ਬ੍ਰਹਮਾਓ ਅਰਸ਼ੋ | __ ਲੱਖਾਂ ਈਸ਼ਰ (ਸ਼ਿਵ) ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂ, ਅਰਸ਼ਾਂ _ 

ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਹਿੰਦਾਏ ਪਨਾਹਸ਼ ਮਿ ਕੁਰਸਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪਨਾਹ ਚਾਹੁਣ 
ਰ੍ । ਵਾਲੇ ਹਨ । 
`ਫ ਸਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਂਮੇ ਰਾਜਾ_ਕਾਹਨੋ ' _ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੌਦ ਜੀ ਰਾਜੈ ਤੇ 

ਕਿਸ਼ਨ ਖ਼ਾਕਬੇਸਿ ਅਕ੍ਰਦਾਮਸ਼`'' ਦਿ ਉਸ ਦੇ ਚਚਨਾਂ ਦੀ ਪੂਲੀ 
_। ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ । ਰ੍ 

 ਲਲ=-ਦ ਲੀ ਦੀਦ ਦਲ ==-ਦਦਦਦੇ ਰਕਾਬ ਕ ਰਾ 

“ਦੇਖੋ ਗੁ: ਬਿ: ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ । ̀ ਤਾਰੀਖ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੪੯੯੬) _____ ਰਿਤਤੋ। ਅੱਸੂ ੧੧, 
`ਫ ਸਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੰਦਰੋ ਮਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰ ___ ਲਖਾਂ ਇੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 

ਜੁਬਾਂ ਤੌਸੀਫ ਗੋਇਸ਼ । ਵ ਸਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ; 

ਰੂਰੋ ਬ੍੍ਹਮਾਂ ਅਕ੍ਰੀਦਤ _ਪਯਵਹਸ਼, ਵ . ਲਖਾਂ ਈਸ਼ਰ (ਸ਼ਿਵ) ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਸ ਦਾ 

ਸਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਮਿ ਕੁਦਸੀ ਦਰਖਿਦਮਤਸ਼'` ' ਨਿਸ਼ਚਾ ਢੂਡਣ ਵਾਲ਼ੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇਵੀਆਂ 

| ਉਸਦੀ ਦਿ ਬਲ 1 
ਸਰਵਰਾਂ ਰਾ ਤਾਜ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ । । _ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਬਰ ਤਰੀਂ ਮਿਅਰਾਜ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ । । ਹਨ । ਉੱਚੇ ਤੇਂ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਹਨ 

ਉ ਮਿ ਕੁਦਸ ਬਕਾਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ । | ਅੰਤੇ ਦੇਵੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੈ 

ਗ਼ਾਸ਼ੀਆ _ਬਰਦਾਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ । | ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਓਹ ਕਾਠੀ ਦਾ ਬਾੜਨ 
। ਚੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ (ਟਹਿਲ ਵਾਲੀਆਂ) ਹਨ । 

ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। | _ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ । ! ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 

`___. | ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਹੈ । 
ਬਰ ਦੇ ਆਲਮ ਦਸਤ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ । | _ ਉਪਰ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਰੌਬਿੰਦ 
ਜੁਮਲਾ ਉਲਵੀ ਪਸਤ ਗੁਰ ਰੌਬਿੰਦ ਸਿੰਘ । | ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਚੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 

_ (ਤੈਸੀਵੇ ਸਨਾ । ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵੇਂ ਹਨ । 

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੁ ਧੁ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੁ ਵਿਸ਼ਨ ' । _ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧ੍ਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ਨ; ਬਹੁਤੇ 

ਬਸੇ ਰਮ ਰਾਜਾ” ਬਸੈ ਕਾਨ੍ਹ ਕਿਸ਼ਨ । | ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਬਹੁਤੇ ਕਾਨ੍ਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ; ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਹਦ਼ਾਰਾਂ ਚੁ ਦੇਵੀ ਚੁ _ਗੋਰਖ ਹਜ਼ਾਰ । | ਦੇਵੀਆਂ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੋਰਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 

ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਕਦਮਹਾਏ _ਓ ਜਾਂ ਸਿਪਾਰ। ਅੱਗੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਹਨ । [ਜੋਤ ਬਿਕਾਸ । 

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵਾਕ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ 
ਦੇਵੀ ਦਾ ਉਹ ਦਰਜਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਦੇ 

ਤਵਾ: ਖਾ: ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾ: ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੀ ਲਿੱਖਿਆ.ਹੈ:- ਸਾ 
“ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵੀ ਸਭਿ ਧਿਆਵਹਿ”?” _. [ਕਬਿੱਤ ਸ੍ਰੈਐ-੬ 

__ ਜੇ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਵੱਕਿਆ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਦੀ 
` #ਸੀਨੇ ਬਹੀਨੇ ਇਕ ਆਰਤਾ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾ ਆਇਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ 

ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੰਦ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਵਿਚ ਛਾਪ ਬੀ ਸ਼ੀ ਚੋਦ ਜੀ ਦੀ ਹੈਂ । ਖੋਜ ਕਰਨ 
ਤੇ ੧੫੦ ਬਰਸ ਪਿਛੇ ਤਕ ਦੀ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਗੁਵਾਹੀ ਇਸ ਦੇ ਤਦੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ 

ਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ, 
ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਯਥਾ:-ਕੋਟਿ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਕੀ ਜੋਤਿ ਜਗਾਵੇਂ' ॥ ਰ ਰ 

ਇਸ ਆਰਤੇ ਦਾ ਮੁੰਢ ਹੈ “ਆਰਤਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 

ਅਨੇਕ ਧਰਮਸਾਲਾਂ ਅਖਾੜਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਜੁਮਲਾ ਦਰ ਫੁਰਮਾਨ ਗੁਰ 

ਬਰਤਰਾਮਦ ਸ਼ਾਨਿ ਗੁਰ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____( ੩੯੯੭) ਰਿਤੁ ੩1 ਅੰ੧ ੧੨. 

ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜੋ ਪੱਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਮੈਂਦੂਦ ਸਨ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ 
ਸਨ ਸਾਰੀ ਗਲ ਦੇ; ਉਹ ਐਂਸੇ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਚੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 
ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੁਜਕ ਕਿਵੇ ਆਖ ਸਕਦੇ ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਬੀ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਗੁਰੁ ਸਹਿਬ ਜੀ ਕੀਕੌੰ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਲ 
ਸੁਣਦ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿੱਖੀ ਰਹਿਣ ਦੇਂਦੇ ? 

8, ਗੁਰ ਸ਼ੋਭਾ-ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ “ਗੁਰ ਸ਼ੋਭਾ? ਨਾਮੇ ਗ੍ਰੌਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ੁੁ ਵਿਚ 
ਮੈਨ ੧੭੫੮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਸੈਂਮਤ ਹੈ । 
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਏਹ ਲੇਖਕ,ਕਵਿ ਸੈਨਾਪਤ,ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਪਣਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀ ਆਨੰਦ 
ਪੁਰ ਸੌਜੂਦ ਸੀ । ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੈ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਲੁ 
ਇਹ ਲੇਖਕ ਹੋਮ ਤੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ'ਦਾ ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ 
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਪਰ ਐਉਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:- 

ਜੈ ਜੈ ਜੈ ਦੇਵ ਕਰੈਂ ਸਭ ਹੀ ਤਿਹ ਆਨ ਪਰੇ ਗਰ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣੈ । ਚ 
ਅਰਬਾਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਆ ਪਏ ਤੇ ਜੈ ਜੈ ਕਰਨ ਲਗੇ । ਇਹ ਸੇਂਜਨ 

ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੁਦ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਚਨ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ 
ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਰ ਦੈਵੀ ਦਾ ਹਾਲ ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਡਾ ਦੱਸਣਾ 
ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿਟੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਦੇ ਹੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ` ਇੱਤਾ ਵਡਾ 
ਵਾਕਿਆ ਜੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ 
ਹਾਲ” ਤਾਂ ਲਿਖ ਤੇ ਹੋਮ ਅਰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਡੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇ । ਸੇ ਸਭ ਤੋ 
ਪੁਰਾਣੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਸੀ ਦੁੱਪ ਇਕ ਭਾਰੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਣੰਣ ਦੇ 
ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰ ਨਿਰੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈਨਾਪਤਿ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕਮੰਵਚ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਅਨਿੰਨ ਨਾ ਰਹਿਣ 
ਕਰਕੇ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ । ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ “ਮੇਰਾ 
ਪੰਥ” ਬਨਾਉਂੇ ਲਈ ਰਚਿਆ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਸਫਾ £)। ਜੇ ਕਦੀ ਹੈਤੀ ਪੂਜੀ ਗਈ ਨੀ ਤਾਂ ਵੀ 
ਸੈਨਾਪਤਿ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਹੋਈਆਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵਿਚ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ 
ਸਫਾ ੧੧੧ ਪਰ ਦੇਵੀਆੰ ਆਦਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾ “ਕੇਵਲ ਪੂਜਾ ਜੋਗ' ਹਰ ਪ੍ਰਭੁ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ । 
ਫਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ' “ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਕੇ” (ਸਫਾ ੪੪) ਜੁੱਧ ਕਰਦਾ ਦਸਿਆ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਮਨਾਕੇ 

ਮਂਚਣਾਕਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਵਿਚ ਕਵਿ ਸੈਨਾਪਤ ਨੇ ਗੁਰੁ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ 
ਆਪਣੇ ਕਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਗੁਰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਮੈਮਤ ਆਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ “ਮੈਮਤ _ 
ਸਤ੍ਰਹ ਸੈ ਭਏ ਬਰਖ ਅਠਾਵਨ ਬੀਤ” ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਠਕ “ਅਠਾਨਵ” (੧੭੯੮) ਬੀ ਪੜਦੇ ਹਨ) ਤਦ ਬੀ ਇਹ ਵਾਰਤਕ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਂਸ਼ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ । ਪਥ ਸਹੀ - ਗਲ ਇਉਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ੧੭੫੮ ਵਿਚ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਕਾਇਆ 
੧੭੬੫ ਤੇ ਬਾਦ ਕਦੇ ਹੈ । ਰ ਤੈ 



ਸ਼ੀ ਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। __ (੪੯੯੮) ___ਰਿਤੁਥ।ਸੰਸੂ੧੨. 
ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ । ਮਾਨੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੁੱਧ ਦੇਵਤਾ-ਕਿਹਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਕਵਿ ਸੈਨਾ- 

ਪਤਿ ਨੇ ਪਦ “ਭਗਵਤੀ!” ਤਲਵਾਰ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ (ਸਫਾ ੮੬) । 

੫. ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਐਰੈਗਜ਼ੇਬ-ਭਾਈ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ (ਧੂਰੀ) 

ਨੇ ਮੁੱਦਤ ਹੋਈ ਇਕ ਐਲਾਨ ਖੋਜਕੇ ਲੱਭਾ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ 

ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਨੇ,ਜੋ ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਸੀ/ਓਦੋਂ ਲਿਖਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਐਰੰਗ- 

ਜੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ":- 

_ ਹ਼ਮਹ ਹਾ ਦਰ ਯਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦਰਾਇੰਦ ਕਿ ਦੂਈ ਅਜ਼ ਮਿਆਂ_ਬਰਖੇਜ਼ਦ, ਵ_ਹਰ 

_ਚਹਾਰ ਬਰਨ ਕੌਮੇ ਹਨੂਦ ਅਜ਼ ਬ੍ਰਹਮਨ ਵ ਛੱਤ੍ਰੀ ਵ ਸ਼ੂਦ ਵ ਵੈਸ਼ ਕਿ ਹਰ ਯਕੇ ਰਾ 

ਦਰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਨ ਇਲਹਦਾ ਮੁਕਰਰਸਤ, ਆੰ ਰਾਂ ਤਰਕ ਦਾਦਹ ਬਰ ਯਕ 

_ਤਰੀਕੰ ਸਲੂਕ ਨੁਮਾਇੰਦ । ਵ ਹਮਹ ਬਰਾਬ੍ਰੈਦ, ਵ ਯਕੇ ਖੁਦ ਰਾ. ਬਰ ਦੀਗਰੇ ਤਰ- 
ਜੀਹ ਨ ਦਿਹਦ, ਵ ਆਂ ਅਮਲੇ ਕੇਸ਼ ਅਜ਼ ਮਿਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤਹ ਤਰੱਕੀ ਬਯਾਬੈਦ ਵ 

_ ਤੀਰਬਹਾਏ ਮਾਨਿੰਦ ਰੀਗ ਵੀਰਾ ਆਂ ਕਿ ਦਰ ਵੇਦ ਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਾਲੀਮੇ ਆਂਹਾ ਤਾਕੀਦ 

ਰਫਅਤ ਅਸਤ ਅਜ਼ ਖਾਤਿਰ ਬਦਰ ਕੁਨੰਦ । ਵ ਸਿਵਾਏ ਅਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵ 

ਖ਼ਲਫਾਏ ਓ ਬਦੀਗਰ ਅਜ਼ ਸਨਾਵੀਦੇ ਹਨੂਦ ਮਿਸਲ ਰਾਮ, ਕਿਸ਼ਨ, ਵ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵ 

ਦੇਵੀ ਇਅਤਕਾਦ ਨ ਨੁਮਾਇੰਦ । ਵ ਪਾਹੁਲੇ ਮਨ ਗਿਫਤਹ ਮਚਦੁਮਾਂ ਹਰ ਚਹਾਰ 

ਬਰਨ ਦਫ ਯਕ ਜ਼ਰਫ ਬਿਖੁਰੰਦ, ਵ ਅਜ਼ ਯਕ ਦਿਗਰ ਇਸਲਾ ਨ ਬੁਰੈਂਦ । ਹਮ- 
` ਚੂਨੀ ਸੁਖਨਾਨ ਬਿਸਿਯਾਰ ਗੁਫਤੰਦ । ਦੂੰ ਮਰਦੁਮਾਂ ਬਿਸ਼ੁਨੀਦੰਦ ਬਿਸਿਯਾਰੇ ਅਜ਼ 

_ ਬ੍ਰਹਮਨਾਂ ਵ ਛੁੱਕ੍ਰੀਆਂ ਬਰਖਾਸਤੰਦ ਵ ਗੁਫਤੰਦ, ਕਿ ਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵ 
ਹਮਹ ਗੁਰੂਆਂ ਬਦਾਂ ਕਾਯਲ ਨ ਸ਼ੁਦਹ_ਬਾਸ਼ੰਦ ਵ ਮਹਜ਼ਬੇ ਕਿ ਮੁਖਾਲਵੇ ਵੇਦ 

_,ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਬਵਦ ਹਰਰ੍ਹਿਜ਼ ਕਬੂਲ ਨਮੇ ਕੁਨੇਮ, ਵ ਮਜ਼ਹਬੇ ਕੁਹਨਾ ਰਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੀਨਾਨ 

ਬਰ ਆਂ ਅਕਦਾਮ ਨਮੂਦਹਅੰਦ ਬਗੁਫਤਹ ਕੋਦਕੇ ਅਜ਼ਾਂ ਦਸਤ ਨ ਢਿਹੇਮਈਂ ਬਿਗੁਂ- 

` ਫਤਂਦ ਮਗਰ ਬਿਸਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਸ ਰਜ਼ਾ ਦਾਦੈਦ ਵ ਮੁਤਾਬਿਅਤ ਬਰ ਜੂਬਾਂ ਆਵੁਰਦੈਂਦ ॥ 

ਅਰਥ-“ਸਾਨੋ ਇਕ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿਚ ਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੇ ਦੂਈ ਵਿਚੋਂ ਉਠ ਜਾਏ । ਹਿੰਦੂ 

ਕੌਮ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਛਤ੍ਰੀ, ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਦਾ 

ਧਰਮ ਅਲਹਿਦਾ ਨੀਯਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਇਕੋ ਢੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ; ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤੇ 

ਕੋਈ ਇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵਡਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਭਕੇ 

ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ । ਤੇ ਤੀਰਥ,ਜਿਹਾ ਕਿ ਰੀਗਾ ਆਦਿਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ 

ਲਟ ਹੈ ਦਿਲ ਵਿਚੋਂ ਠੱਢ ਦੇਣ,ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ 

__ ਇਹੋ ਐਲਾਨ ਮਿ: ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੁਸਤਕ “ਸਿਖ ਰਿਲੀਜਨ” ਦੀ ਜਿ: ੫ 

ਸਫਾ ੯੩ ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਭਾ: ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਛਾਪਿਆਂ ਹੈ, (ਦੇਖੋ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਬੋਧ 

ਸ: ੪੨੮) । ਫਿਰ ਸੈਢੇਂ' ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਫਰਕ ਤੇ ਇਹੋ ਇਬਾਰਤ “ਉਮਦਹਤੁਲ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ 

ਦਫਤਰ ਅੱਵਲ ਦੇ ਤਵਿੱਮੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਇਹੋ ਹੈ । 
੍ 



_ ਰੀ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੪੯੯੯) ਹਿੱਤ ੩। ਅਬ. 
ਹਿੰਦੂਐੰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਹਮਾਂ ਦੇਵੀ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਲਿਆੰ” 

ਉਣ । ਮੇਰੀ ਪਾਹੁਲ ਲੈਕੇ ਚਾਰ ਵਰਨ ਇਕ ਬਰਤਨ
 ਵਿਚ ਛਕਣ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਘ੍ਰਿਣਾਂ 

ਨਾ ਕਰਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਆਖੀਆਂ । ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਅੰਘਛੱਕ੍ਰੀਐਂ ਤੇ 

ਬਾਹਮਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਠ ਖੜੌਤੇ# ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ
ਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਜੇ 

ਰ ਗੁਰੂਨਾਨਕ ਤੇ ਦੂਜੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ੯ ਉਲ
ਟ ਹੈ ਉੱਕਾ ਹੀ 

ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮਜ਼ਹਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੇ ਵਭੇ ਪਾਬੈਦ ਰਹੇ
 ਹਨ, ਇਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 

ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਐਉਂ ਆਖਿਓ ਨੇ, ਪਰ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ. ਆਦਮੀਆ
ਂ ਨੇ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆਂ 

ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆਂ ।' ਚ 
ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਬੀ ਇਹੇ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਆਂਪਣੀ ਉੱਮਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲਗ_ਕਰ ਲਿਆਂ ਸੀ । ਜੇ ਕਦੀ ਦੇਵੀ ਪੂਜੀ ਤੇ 

ਗਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕਾਯਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਣ ਹਿੰਦੂ ਅਵਤਾਰਾ
ਂ ਤੇ ਦੇਵੀ; 

_ਹਿੰਦੂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਇਕ ਤਟਸਥ ਉਗਾਹੀ ਹੈ
 ਜੇ ਦਸਦੀ ਹੈ 

ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਪੂਜਯ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਜੀ ਗਈ । ' 
੬_ ਵਾਰਤਿਕ ਮਹਿੰਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਇਸਦੇ ਰਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੈਮਤ ੧੭੯੮ ਹੈ । ਅਰ

ਥਾਤ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਚ ਖੰਡ ਪਾਯਨ ਤੋਂ ੩੩ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ। ਇਸ ਵਿਚੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦਾ
 ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਹੀ ਹੈ 

ਕੋਵਲ ਇਤਨੀ ਇਬਾਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ:-“ਏਕ ਬੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਕੈ ਪਾਂਤੇ ਬੁ
ਲਾਏ, ਤਿਨ 

ਜੋਂ ਹੋਮ ਕਰਾਇਆ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ।” ਇਸ ਰਬ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ 

ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ,ਮੈਂਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਦੋ ਫਿਕਰੇ ਹੀ ਮੁੱਢ ਟੋਏ ਹੋਣ ਅੱਗੇ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਕਥਾ 

ਘੜੀ ਜਾਣ ਦੇ । ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ
 ਉਪਾਸਕ ਸਾਫ ਸਾਫ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਬਾ:- ਸਰਬ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਸਿਧ ਮੁਨ ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਏ” । [ਸਾ: ੧] 

ਅ. [੧੮੩੩ ਤੋ ਲਗ ਪਗ ੧੯੪੬ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾ]। _ 

੭. ਮਹਿੰਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਛੰਦਾ ਬੈਦੀ)-ਇਹ ਗ੍ਰੌਥ ੧੮੩੩ ਦਾ ਲਿਖਤਿ ਹੈ । ਇਸਦੇ ` 

ਲੇਖਕ ਬਾਵਾ ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਜੀ ਭਲੇ ਹੈਨ । ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰੀਬ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰ 
ਹੈ।। 

` ਮੁਰਾਦ ਅਸ਼ਰਧਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ । 1ਅਜ ਕਲ ਹੀ (ਇਸ ਗ੍ਰੈਥ ਦੀ ਦੂਜੀ ਐਂਫਿਸ਼ਨ ਛਪ- 

ਦਿਆੰ ਮੈਨ ੧੯੩੫ ਵਿਚ)ਇਕ ਹੋਰ ਲਿੱਖਿਤ ਨਜ਼ਰੋਂ ਗੁਜਰੀ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਸੈਮਤ ਯਾ ੧੮੦੮ 

ਹੈ ਯਾ ੧੮੧੯ ਬਿ: । ਹਰ ਹਾਲ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਛੰਦਾਬੈਦੀ) ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ
 ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ 

ਅਰ ਗੁਰ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਵਾਰਤਿਕ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਮਗਰਲੀ । ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੈਗ 

_ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਭਾ: ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਵਰਣਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਹ੍ਰੌਥ ਵਿਚ 

ਬੀ ਉਹੋ ਕੌਤਕ ਵਾਲੀ ਗਲ ਲਿਖੀ ਹੈ; ਯਬਾ:-'ਏਹ ਭੀ ਕੌਤਕ ਕੀਨ ਹੈ ਜੋ ਮਨ 

ਪਰਉਪਕਾਰ ॥ ਆਪ ਨਿਮਾਰੋ ਹੋਇਕੈ ਧਰ ਦੈਵੀ ਸਿਰ ਭਾਰ॥” . _ ਨ 

ਵਿਰੇ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵਡਾ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੂ
ਜਯ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ;ਯਥਾ:- 

ਕੋਟ ਸੁਰਗ ਐ ਤਖਤ ਹਜਾਰਾਂ । ਯਾਂ ਚਰਨਨਿ ਮਹਿ ਪ੍ਰਗਫ ਨਿਹਾਰਾ । ਰਿ 
`_ (ਤਲੀ ਤਤ ਦੇਖ ਅਲਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹਰਾ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ । (੫੦੦੦ ) ਰਿ ਤ । ਅੱਸੂ ੧੨, 
ਆਪਦੇ ਲਿਏ ਦਾ ਸੈੱਖੇਪ ਇਹ ਹੈ:-ਕਿ ਸੈਗਤ ਦੇ ਇਕੇਰਾਂ ਲੁੱਟੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਕੇ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦਾਸ ਹੋਏ, ਦੁਪ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੇਟ ਮੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਨਾਂ ਵਰਤੀਏ 
ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਨ ਚੜੂ; ਜੇ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਦੱਸੌਣੀ ਨਹੀਂ ਇਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਭੈਗ ਹੈਂਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਪੰਡਤ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਲਿਆਏ 
ਤੇ ਹੋਮ ਅਰੈਭਿਆ । ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਰਛਾ ਹੈ ਜਾਵਾਂਗੇ 
=ਸੀਂ ਸਮਰਥ ਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਦਾ ਥਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸਾਂ ਇਹ 
ਭੇਟਾ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੈਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਬਨਾ ਲੈਣਾ । ਸੋ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਹੋਇਆ, ਅੱਠ ਭੁਜਾਂ ਸਨ, ਅੱਠ ਹਥਿਆਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ । ਫਿਰ 
ਲੇ ਭੇਣ ਭੋਗ ਮਾਤਾ ਬਿਗਸਾਨੀ । ਤਹਿੰ ਭਈ ਅਲੋਪ ਜਹਿੰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਨੀ? । ੧: ੨-< 
ਤਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਡਤ ਜਗਾਏ ਕੁੰਡ ਵਿਚ ਜਲ ਦੁੱਧ ਪਾਯਾ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਦੁਧਾਰਾ ਖੰਡਾ ਨਿਕ- 
ਲਿਆਂ । ਪਰ ਇਸੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 

` ਫਿਰ ਪੂਜੀ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ? ਯਥਾ:-ਮਾਨੁਖ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਭਿ 
ਰਾਖਤ ਗੁਰ ਕੀ ਆਨ” [ਸਾ: ੨੦੭] 

ਰ ੮, ਵਾਰ ਭਗਉਤੀ ਪਾ: ੧੦ ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੁਜਾ-[ਸੈਮਤ ੧੮੪੪ ਤੋਂ 
ਮਗਰੋਂ] ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਲਿਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ਼ ਣੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 
“ਇਹ ਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈ' । ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਤੁਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ:- 

'ਗੁਰ ਸਿਮਰ ਮਨਾਈ ਕਾਲਕਾ ਖੰਡੇ ਕੀ ਵੇਲਾ? । ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੈਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । 
ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਉਗਾਹੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ 

ਹੂਣ ਫੇਰ ਗਹੁ ਨਾਲ਼ ਖੋਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਤੁਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਐਉਂ ਹੈ:- 
“ਯਹ ਬਾਰਾਂ ਸਦੀ ਨਿਬੇੜ ਕਰ ਗੁਰ ਫਤੇ ਬੁਲਾਏ ।? 

ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਜੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਨਿਬੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ 
-.<%,(ਪਿਛਲੇ ਪੈਨੇ ਦੀ ਟੂਕ ਦ। ਬਾੜੀ] __ ੬0੬11 ੧੩੬0੧ ੧੧੧੧੮੮੧੬੧੨੧੬੧੧੧੧ ੦੦੧੬੬ ੧1੧ਦ 

ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਕੋਟ ਬਰ ਬਾਹੀ । ਪਦ ਪੰਕਜ ਗੁਰ ਕੇ ਸਮ ਨਾਂਹੀ । 
ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਕੁੱਲ ਇਸ ਲੇਖਕ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ 
ਹਵਨ ੧੭੪੨ ਵਿਚ ਅਰੋਭਿਆ ਤੇ ੪ ਬਰਸ ਹੋਇਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ । ਅਰਥਾਤ- ੧੭੪੨-- 
੪੬ ਦਾ ਸਮਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਂਵਟੇ ਸਨ । 
ਜ਼ਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਪਾਂਵਟੇ ਰਚਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਮਤ ੧੭੪੫ ਅਖੀਰ ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸੋ 

ਛੇ 

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਸੇ। ੧੭੪੨ ਵਿਚ ਪਾਂਵਟੇ ਗਏ ਤੇ ੧੭੪੬ 
ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਏ । ਦੇਵੀ ਦਾ ਮਾਜਰਾ ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਦਾ ਹੈ ਸੋ ਏਹ ਲੇਖਕ ਵੀ ਇਤਬਾਰ 
ਜੋਗ ਨਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟਣ ਦਾ ਸੈਮਤ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਚੇਤ੍ਰ ੧੭੫੫ 
ਹੈ, ਵਿਸਾਖ ੧੭੫੬ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਥਾਂ ਦੁਇ 
ਗ਼ਲਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਫੇਰ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੇ ਭੰਗਾਣੀ'ਤੇ ਨਾਨਣ ਦੇ ਜੁੱਧ ਸੈਮਤ ੧੭੪੨ 'ਤ' 
ਮੁਹਰੇ ਰੱਖੋ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਰੂਂਧ ਹੈ । ੍ 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ । ( ੫੦੦੧ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਸੰਧੂ ੧੨ 

ਇਸ ਬਿਧਿ ਇਹ ਵਾਰ ੧੮੪੪ ਬਿੱਕ੍ਮ? ਏ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਾ ਟਿਕੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ 

ਵਿਚ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਨਾ; ਛੱਤ੍ਰਪਤੀ ਚੁਣ ਤਣ ਮਾਰਨੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਦਬ ਜਾਣਾ; ਬਾਂਗਾਂ ਦਾ 

ਰੋਕੇ ਜਾਣਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਆਦਿਕ ਗੋਫਾਂ ਬੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 

ਕਿ ਇਹ ੧੮੪੪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 
ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ 

ਨਹੀਂ ਹਨ;ਇਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਨ/ਸਰਬ ਲੋਹ ਹਥ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ,ਅਖੀਰ ਪਰ
 

`ਇਕ ਦੋਹੇ ਵਿਚ ਮਿਤ ੧੭੫੭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪਰ ਸਰਬ ਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੈਮਤ (ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 

ਹੈ) ੧੭੫੫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ੧੭੫੫ ਦੇ ਲਿਖੇ ਰਥ ਵਿਚ ੧੭੫੭ ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? 

ਫਿਰ ਇਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਭੱਲੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਆ
ਮ 

ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਇਹ ਦੋਹਾ ਮੈਂਮਤ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਭੁੱਲੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ 

ਹੈ । ਤਾਂਤੇ ਵਿਚਲੀ (ਉਗਾਹੀ) “ਬਾਰਾਂਸਦੀ ਨਿਵੇੜ ਕਰ” ਵਾਲੀ ਵਧੀਕ ਪੱਕੀ ਹੈ । 

੯. ਨੌ ਸਾਖੀ-[ਲਗ ਪਗ ਸੈਮਤ ੧੮੯੦-੯੪]-ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਾਖੀਆਂ ਵਾਂਡੂ 

ਲੇਖਕ ਵਲੋਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਸਗੋ ਇਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਖਾਤਾ ਜੀ 

ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਖ 

ਮੀਟਣ ਤੇ ਚਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਜ਼ੌਰ ਫੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਈ 

ਮੈਂਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਮਹਿੰਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਛੰਦਾ ਬੈਦੀ) ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ 

ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ” । 
ਮਬੁ ਸੋ ਸਾਖੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬ੍ਰਹਮਣ ` ਰਾ ਨਾਮੇ 

ਦਾ ਲੇ [ਕਿ 

ਦੇ ਮੰਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਣ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵ ਬ੍ਰਹਮਣ 
ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਜਨਮ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵੇਗਾ; ਸਾਫਾ ਸਿੱਖ ਹੋਕੇ 

ਅਵਤਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਣ ਸਿੰਘ (ਭਾਵ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ 

_ਕੈਂਗ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੀਸਰੇ ਜਨਮ ਲਾਂਹੌਰ ਜਾਕੇ ਸ਼ਰਨ ਆਕੇ ਉਥਰੇਗਾ । ਇੰਨੀ 

ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 

ਇਹ ਸਾਖੀ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 'ਕੇਸ਼੍ ਦਾਸਾ ਪੰਡਤ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ” 
ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਲ ਝੁਕਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸੀ । ਇਹੇ ਲੀਲਾ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 

ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ___ 
ਫਿਰ, ਸੌ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਰਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਸੈਮਤ ਆਏ ਹਨ । ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਲੇਖਕ 

#ਅੱਖ ਮੀਟਨ ਤੇ ਚਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 
ਮਨੋਕਤਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਵੀ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਖਿਆਂਲ ਸੈ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ( ੫੦੦੨) _ _ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੧੨, 
ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ੧੭੯੧ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ । ਵਿਚਕਾਹੇ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ੧੭੮੧ ਜੇਠ ਵਿਚ 

__ ੫੦ ਸਾਖੀਆਂ ਮੁੱਕੀਆਂ, ਅੰਤ ਤੇ ਜਾਕੇ ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ੧੭੮੧ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਮੁੱਕੀ । ਮੁੱਢ 
ਰ ਵਿਚ ੯੧, ਮੱਧ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ੮੧, ਕੋਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ । ਸੈਮਤੀਂ ਦੀ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਆਖੇਪਕਾਰਾਂ 
`ਦੀ ਹੱਥ ਚਲਾਕੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਸਾਬੀ ੫੮ ਅੰਕ ੧੪, ੧੫ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਜੀ ਲਿਖਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਾਦਰ ਦਾ ਹਮਲ! ਆਪ ਡਿੱਠਾ ਹੈ । ਨਾਦਰ ਦਾ ਹੱਲਾ ੧੭੯੬ ਬਿ: ਵਿਚ 

_ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜੇ ਸੌ ਸਾਖੀ ੧੭੯੧ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਦਾ ਲੇਖਕ 
੧੭੯੬ ਦੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਘਟਨਾ ਕੀਕੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ੰ ਸੋ ੮੧ ਵਿਚ ਮੁੱਕੀ ਯਾ ੯੧ 
ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੀ ਵਿਚ ੯੬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ । ਇਹ ਬੀ ਦਲੀਲ ਹਸਤਾਖੋਪਾਂ ਦੀ ਹੈ । 

ਇਸੇ ਪੋਥੀ ਦੀ ੯੩ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਖੀਆਂ ਪੰਜ ਮੈ ਹਨ, ਸੌ ਸਾਖੀ 
_ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਸੈ ਕਾਬਲੀ ਮਲ ਨੂੰ, ਸੌ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸੂਰੇ ਨੂੰ; ੧੦੦ ਰਤੀਏ 

ਰ ਆਇ ਅਸ ਭੀ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀ 
ਏਨਘੜ੍ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ । 
. ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਸ਼ਯ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਮਗਤ ਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ 
ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੀ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਕਾਪੀ 
ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਅਸਲ ਕੀਹ ਸੈਨ ੧੯੦੫ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਾਪੀ ਬਹੁਤ 
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਬੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ । ੧੮੭੩ ਈ: (੧੯੩੦ ਬਿ) ਵਿਚ 
ਸਰ ਸ: ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੀ ੧੮੯੪ ਬਿ: ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ । ਇਸ ਤੋਂ 
ਮਗਰਲੇ ਕਿਸੇ ਸੈਮਤ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਊ ਜਿਸ ਤੋਂ ਓਹ ਇਸ ਦੇ ਰਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੈਮਤ ੧੮੯੪ 
ਅੰਗਦੇ ਹਨ । ਜਾਪਦਾ ਐਉਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਦੇ ਤ੍ਰੈ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ 
ਹਨ । ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ; ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ 
ਸਿੰਘ ਬਾਬਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਪਤੇ ਦੇਣੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਜੁਦਾ ਪਰਵਿਰਤ ਪੋਥੀ ੧੯੦੪-੫ ਤੋਂ 
ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਰ ਜੋ ਪੋਥੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਸੀ ਸੋ ੧੮੯੦ ਯਾ ੧੮੯੪ 
ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ੧੮੯੦ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਥੀ ਲਿਖਤੀ ਨਾਂ 
ਮਿਲੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਭਾਵਨਾ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ' ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੂਰਤ 
ਵਾਲ਼ੀ ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ੧੮੯੦ ਤੋਂ” ੧੮੯੪ ਦੇ ਵਿਚ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੀ 
ਮਗਰੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆੰ । ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲੈ ਤਦ 
ਤਕ ਹੁਣ ਵੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ੧੭੮੧ ਯਾ ੧੭੬੧ ਦੇ ਸਮਬਣਾ ਭੁਲੇਵਿਆੰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ । ਅਸਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ੧੮੯੪ ਦੇ ਲਗ ਪਗ ਦਾ ਹਾਲੇ _ਸਮਥਿਆ ਹੈ, 

`__ "ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੈਗ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਯਾ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 
_ਇਸਤੋਂ' ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੌ ਸਾਖੀ ਉਸ ਵੇਲੇ (੧੮੫੪ ਵਿਚ) ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 
ਸ਼ੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਰਖਦੀ ਹੈ ਓਹ਼ ਤਦੋਂ ਕਿਵੇਂ' ਇੰਨੀ ਗੁੰਮ ਨਾਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ, _ 
ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਵਿਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਪਮੰਗ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਤਖਤ 
_ਸਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕਾਲਯ ਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ 
ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ; ਓਥੇ ਇਹ ਪੋਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ , ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਦੀ ਵਾਕਫੀ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਫਹੇ। 



ਲੇ 

_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੦੦੩) _ ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੧੨, 
ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ ਤੋਂ ਨਿਰਮੈਂਸੇ ਸਹੀ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਥੀ ਕਵੀਂ .ਜੀ ਪਾਸ 
ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ ਲਰ।-ਤਾ ੧੮੯੨ ਤੋ ਆਰੌਭ ਹੋਕੇ ੧੯੦੦ ਵਿਚ ਮੁੱਕਾ ਹੈ । 

ਜੇ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਨ, ਇਕ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਤੇ ਇਕ ਇਸ ਜਨਮ 
ਦਾ, ਇਸੇ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਪ੍ਗਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਮਿਲਟੀ ਹੈ । ਪਰ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਖੀ 
ਬਨਾਵਟੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਗੁ:ਪ੍ਰ. ਸੂਰਜ, ਰਾ: ੧੧ ਅਸੂ ੫੧-੯ ਦੀ ਟੂਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਸੈਬੈਧੀ ਬਚਿੱਟ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਆਪ ਦੱਸੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ੧ ਸਾਖੀ ਦੇ 
ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੋਤਮ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾ ਆਏ ਹਾਂ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੇਮ ਕੁੰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹਿਮਾਲੇ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੋ ਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਵਿੰਧਕਾਚਲ ਵਿਚ । 
ਦੋਹੀਂ ਥਾਈ' ਕਥਨ _ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ ਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕ ਮਾਜਰੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ 
ਹਿਮਾਲਯ ਵਿਚ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿੰਧਕਾਚਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤਾਂਤੇ ਸੇ. ਸਾਖੀ ਦ। ਲੇਖ 
ਬਨਾਵਟੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਸੇ ਸੈਬੈਧ ਵਿਚ ਦੇਖੋ ਰੁਤ ੩ ਅੰਸੂ ੩੫-੪੧ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਣੁਕ। __ 

ਦੇਵੀ ਪੂਜਨ ਦਾ ਹੁਣ' ਤਕ ਲੱਭਾ ਆਦਿ ਲੇਖਕ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਛੰਦਾਬੈਦੀ ਹੈ । ਉਸ 
ਨੇ ਦੇਢੀ ਪੁਜਨ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਸੰਗਤ ਪਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਦਾਸ 
ਹੋਕੇ ਬੀਰਰਸ ਉਪਜਾਵਨ ਲਈ ਏਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੈ ਸਾਖੀ ਨੇ ਘਾੜਤ 
ਹੋਰ ਘੜੀ ਹੈ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੀ ਵਿਚੁੱਧ ਹੈ । ਸੇ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਉਂਟੇ ਤੋਂ` ਤੁਰੇ ਤਾਂ 
ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਸੱਦਿਆ ਫੇਰ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਜਾ ਲੂਕੇ ਉਏ ਤੁਰਕ ਮੈਨਾਂ ਢੈਡਦੀ ਆਈ ਪਰ 
ਕਿਵੇ' ਟਲ ਗਈ । ਫੇਰ ਨਰੈਣ ਪੁਰ ਆ ਗਏ, ਉਬੇ ਮਬਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਨ ਮਿਲਿਆ, ਫੇਰ ਧੁਨਕੀ 
ਆਏ ਸੱਤ ਦਿਨ ਬਾਦ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਣੂ ਪੁਤਰੀਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਪਹਾੜ ਜੀ 
_ਚੜੇ ਤੇ ਪੰਜ ਪਹਿਰ ਦਾ ਹੋਮ ਅਰੌਭਿਆ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ:-ਪਾਉਂਟੇ 
ਤੋਂ ਗੁਦੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ੧੭੪੬ ਵਿਚ ਟੁਰੇ ਹਨ, ਖਾਲਸਾ ਵਿਸਾਖ ੧੭੫੬- ਵਿਚ. ਪ੍ਗਠਿਆ 
ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਦੇਵੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੇਤ ਵਿਚ ਟੱਖਦੇ ਹਨ, ਸੋ ੧੭੫੫ ਹੋਇਆ। 
ਸੈ ਸਾ: ਵਾਲਾ ੧੭੫੫ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ੧੭੪੬ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ੯ ਬਰਸ ਦਾ ਟਪਲ। _ 
ਘਾੜਤ ਘੜਨ ਵਿਚ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਗੁਰੁ ਜੀ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਮੇਲੇ ਪਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮੁੜਕੇ 
ਪਾਂਵਟੇ ਗਏ ਵਿਚ ਭੰਗਾਣੀ ਜੁੱਧ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਗਏ ਪਰ ਮੈ ਸਾਖੀ ̀ਵਾਲ _ਕਪਾਲ 
ਮੋਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨੈਣਾਂ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਹਾਸ ਵਿਰੁੱਧਤਾ ਤੋਂ ਇਸ 
ਸਾਖੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਫ ਦੇ ਹਥੀਂ` ਠੱਪੇ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਹੋਗਿਆ।ਸੌ ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਬ 
ਰਾਮ ਕੋਰ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਜੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈਦੀ 
ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਇੱਤੀਆਂ ਭਾਰੀਆੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭੁੱਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ।ਫਿਰ 
ਇਸੇ ਸੌ ਸਾਖੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਆਦਿਕ ਦੱਸਣ ਵੇਲੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਪੂਜਣ 
ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ । ਸੀਤਲਾ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ! । ਸੇ ਸਾਖੀ,ਦੀ ੬੨ਵੀਂ ਸਾਖੀ 
ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਐਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:-“ਮੇਰਾ ਸਿਖ ਸੀਤਲਾ_ਨਾ ਮਾਨੈ? 

- __ ਮੱਸੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਏਹ ਲਫਜ਼ ਬੀ ਅਟਪਦੇ ਹਨ “ਨੈਣਾਂ” ਤਾਂ ਇਕ ਗੁਜਰ ਸੀ ਦੁਰਗਾ ਉਸ 
੍ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਕਿਵੇਂ $1 ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸੀਤਲਾ ਪੂਜਨ ਸਮੇਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਨ 
ਸਚ ਸਿ ਹਦ ਹੈ। ਚ ਦੇਖੇ ਰਾਸ ੩ ਤਾ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੦੦੪) ____ਰਿਤੁ3। ਅੰਜੂ ੧੨. 
ਇਹ ਵਾਕ ਉਸੇ ਵਾਕ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਹੈ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ:- 
ਭੂਤ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੇ ॥ ਖਰ ਬਾਹਨ ਉਹੁ ਛਾਰ ਉਭਾਵੈ ॥ ੧॥ ਹਉ ਤਉ 

ਏਕ ਰਮਈਆ ਲੈਹਉ ॥ ਆਨ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਨਿ ਦੈਹਉ ॥ ੧ ।। ਰਹਾਉ ॥ ਸਿਵ ' 

ਸਿਵ ਕਰਤੇ ਜੋ ਨੁ ਧਿਆਵੇ ॥ ਬਰਦ ਚਢੇ ਭਉਰੂ ਢਮਕਾਵੈ । ੨ ॥ ਮਹਾ ਮਾਈ 
ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੈ । ਨਰ ਸੈ ਨਾਰਿ ਹੋਇ ਅਉਤਰੈ । ੩ ॥। ਤੂ ਕਹੀਅਤਿ ਹੀ ਆਦਿ 
ਭਵਾਨੀ ।। ਮੁਕਤਿ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾਂ ਛਪਾਨੀ ।! ੪ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਹੁ 

ਮੀਤਾ ॥ ਪ੍ਰਣਵੇ ਨਾਮਾਂ ਇਉ ਕਹੈ ਗੀਤਾ ॥ ੫ ॥ ੨ ॥ ੬ ॥ _[ਗੋਭ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ । 

`_ ਉਪਰਲੀ ਵੀਚਾਰ ਤੋਂ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੇ ਏਹ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਨਾਵਟੀ ਹੋਣੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 
ਫਿਰ ਉੱਸੇ ਸੇ ਸਾਖੀ ਵਿਚੋਂ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਬੀਖੰਖ਼ਲ,ਸ਼ਈ । _ 

੧੦. ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ [੧੮੫੪ਊਇਹ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 
`ਗਲਾਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗ ਪਗ ਮੈਮਤ ੧੮੫੪ ਵਿਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ । 

_ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੈਗ ਹੈ ਪਰ ਅਧਜਾਯ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਰਤਾ ਭਾਈ 
_ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮੈਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋ ਲਿਆਂ ਹੈ। __ ਯਥਾ:- 
-` _ “ਪ੍ਗਟ ਕਬਾ ਜਿਮ ਜਗਤ ਮੈਂ ਗਾਵਤ ਗੁਨੀ ਸੁਧੀਰ । ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਨਨ 

ਕਰੀ ਤੈਸ ਭਾਂਤ ਇਨ ਕੀਰ । ਇਸਤੋਂ _ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਲਿੱਖਤ ਸੁਣੀ ਸ਼ੁਣਾਈ 

ਰਵਾਯਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ । ਕਿੱਸੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ' ਹੈ । 

੧੧. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ-[੧੯੦੦] ਇਸ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ ਤੋ 

ਸਾਫ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਪਾਸ ਮਹਿੰਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਛੋਦਾ ਬੈਦੀ)ਹੈਸੀ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ 
ਛਾ:ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੀ ਹੈਸੀ ਤੇ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਬੀ ਹੈਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲ ਲੈਕੇ ਆਪ ਨੇ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । 

“ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਯਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗਲ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ 
ਕਵੀ ਜੀ_ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈਦੀ ਵੇਖ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੪੬੮੨--੮੩ 

_ ੩-੮੬-੮੭, ਆਪ ਨੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । 
੧੨. ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਕਿਤ ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ [ਲਗ ਪਗ _ਸੈਮਤ ੧੯੩੯] 

ਆਪ ਦੇ ਦੇਵੀ ਸੈਬੈਧੀ ਲੇਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 

ਤੇ ਹੈ । ਅਪਣੀ ਖੋਜ ਯਾ ਕਿਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਛ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ । ਦ ੍ 

੧੩. ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-[ਭੈਗੂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੈਮਤ ੧੮੯੮ । ਭਾਈ ਗਿਆਨ 
_ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਸੈਮਤ ੧੯੪੬”]। ___ ਉ 

`_____ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਛਾਪੇ (ਮੈਮਤ ੧੯੪੬) ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਪੰਥ 
_ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਣਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ । ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਇਕਤਬਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 

ਜੇ ਆਪਣੀ ਇਬਾਰਤ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ ਪੰਥ 

``` ਅਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾੰ ੧੯੩੫ ਬਿ£ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੈਮਤ ਵਿਚ ਇਹ 

ਪਹਿਲਾੰ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨੁਸਖਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ੧੯੪੬ ਦਾ ਅਸਾਂ ਪਾਸ ਹੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੦੦੫) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੧੨. 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭੈਂਗੂ ਜੀ ਦੇ 

ਰ ਦੀ ਹੀ ਕਾਇਆਂ ਪਲਟ ਹੈ । ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਇਬਾਰਭ,੬ਗੂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਨਹੀਂ' ਮਿਲੀ । ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਕਪਤਾਨ ਮਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਕੇ ਲਿਖਦੈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਕਈ 
`ਢੈਰ ਕਪਤਾਨ ਮਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਇਬਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ 
ਸੈਂਖੇਪ ਭਾਵ ਐਉਂ ਹੈ:-“ਕਿ ਮਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕ ਅਕਾਲ ਉਪਾ= 
ਸਿਕ ਸਨ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਕਿਉਂ ਪੂਜੀ, ਅਸਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 
ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਜੁਗ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਹਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਆਪਣਾ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ" । ਇਹ ਗਲ ਭਾਈ ਗਿਆਨ 
ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ` ਦੱਸੀ ਤੇ ਨਾਂ 
ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪਾਸ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੈਗ ਨਹੀਂ ਹੈ । 

_____ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਇਥੇ ਉਹੋ ਉਪਰਲਾ 
ਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਰਤਾ. ਲਿਖੀ ਹੈ । ਪੜ੍ਹਨ ਤੋ ਸ੫-_ 
ਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਜੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਤੇ 

_ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲਿੱਖਤ 
ਯਾ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ' ਮਿਲੀ ” । % 

_੧੪. ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੇਰ ਲੇਖਕ:-ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੇਖਕ 
ਪੰਡਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ (੧੯੩੪ ਬਿ:) ਨੇ “ਗੁਰਮਤ ਨਿਰਣਯ ਸਾਗਰ” -ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਡਤ 
ਹਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 (੧੯੪੧ ਬਿ) 'ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਪਾਰਿਜਾਂਤ” ਮੈਸ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਡਤ 
ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ (੧੯੪੬ ਬਿ) “ਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਕਰ” ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਆਰਾਧਨ ਬਾਬਤ 
ਸੈਂਖੇਪ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਗਲੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ । 

ਹੋਰ ਬੀ ”ਤੀ ਲੈਖਕ ਇਸ ਪੱ- ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ -ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਸਮਾ ਇਸੇ 
ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹ 

___ ਉਪਰ ਲਿ੧ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਪਰ 
ਵਿਰੋਧ ਹੈਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਫੁਟ ਸਮਬਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ । 

ਇਕ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਵਰਣਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿਚ ਜੋ ਲੇਖਕ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ 
ਲਿਖਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਸਗੋ ਓਹ 

_ਢਲੀਲ ਹ੍ੈਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਯਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਨਾਵਟੀ ਹੋਣ ਦੇ । ਰ 
ਗਿਆਨੀ ਰਿਨਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੁੜਕੇ ਛਾਪਣ ਵੇਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇ 

. ਪ੍ਰਸੈਗ ਵਿਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਵਾਰੀਖ ਖਾਲਿਸਾ 
ਵਿੱਚ(ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ) ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਦਾ 
ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਲੇਖ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਅੰਕ (ਏ) ਵਿਚ ਦਿਆੰਗੇ, ਦੇਖੋ ਪੰਨਾ ੫੦੦੦ __ 
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ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੦੦੮) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੧੨. 

ਰ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਦੇਵੀ ਪੂਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੈਗ ਵਰਣਨ 

ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ । ਇਹ ਇਖਤਿਲਾਫ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਯਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੀਆਂ ਪਰ ਫੁਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ 

ਖਿਆਲੀ ਭੱਜ ਤ੍ਰਕ ਮਾਤਰ ਹਨ । ਫਿਰ ਜਦ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਛੇਤੀ 

ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਹਾਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੇ ੧੮੩੩ ਅਰਥਾਤ ਦੈਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ - 

ਮੈਮਤ ੧੭੫੫ ਤੋਂ ਲਗ ਪਗ ਅਠੁੱਤਰ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲਨਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਲੇਖਕ ਬੀ ਉਸੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪੂਜਕ ਆਪ 

ਪਿਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ । ੭੮ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 

ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਏਨੇ ਬਰਸ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ 

ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਥਾਂ ਤੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਕ ਆਪੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ' ਦੇਵੀ ਆਰਾਂ- 

ਧਨ, ਪੂਜਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਦਰੂਸਤੀ ਪਰ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਖੋਜੀ ਨੂੰ ਐਸਾ 

ਪ੍ਰਬਲ ਮੈਸਾ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹਿਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ” । 

_ਦ. ਲਿਗ ਪਗ ੧੯੪੬ ਤੋਂ' ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਖਕ|। 
ਹੁਣ ਅਸਾਂ ੧੯੪੬ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇਖਣੇ ਹਨ । 

੧੫. ਤਵਾਰੀਖ ਖਾਲਸਾ-[8: ੧੯੫੪ ਤੋਂ ਮਗਰਲੇ ਕਈ ਐਡੀਸ਼ਨ] ਇਸ 5 

ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਪਿਛਲੇ 

ਅੱਕੇ “%_ ੧੩” ਵਿਚ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ । ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਆਪਣੇ (ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ 

ਛੇਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ) ਲਿਖੇ ਬਿਰਤੌਤ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦਸਿਆ ਹੈ ਯਥਾ:- 

ਏਹੋ ਬਾਤ ਜਗਤ ਬਿਦਤਾਈ ॥ ਜੋ ਅਬ ਲੋ ਹੈ ਫੈਲ ਰਹਾਈ ॥ ਸਿੱਖਨ ਪੁਸਤਕੋਂ ਮੇਂ 

ਲਿਖ ਗਾਖੀ ॥ ਸੋਈ ਪਿਖ ਮਾਖੀ ਪਰ ਮਾਂਖੀ ॥ ਮੈਂ ਭੀ ਮਾਰੀ ਭੁਲ ਕੈ ਖਾਸ ॥ 

ਪਹਿਲੇ ਬੀਚ ਪੰਥ ਪਰਕਾਸ਼ ॥ ਸੈ ਫੈਲਯੇ ਬਹੁ ਜਗਤ ਮਬਾਰੀ ॥ ਅਬ ਸਤਿਗੁਰ ਜਬ 

ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ । ਬਖਸ਼ੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧਿ ਦਿਢ ਸਾਚੀ ॥ ਆਪੇ ਪ੍ਰੇਰਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੀ ॥ 

ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਤੰਬ ਫੁਰਿ ਆਈ ॥ ਲਿਖੀ ਸੇਊ ਜੋ ਗੁਰੂ ਲਿਖਾਈ ॥ [ਪੰਨਾ ੧੬੫ 

ਰ ਵਿਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਚੀ ਤ੍ਰਾਰੀਵ ਖਾਲਸਾ (ਸਫਾ ੧੬੭੦ ਐਡਿਸ਼ਨ ਤੀਜੀ) ਵਿਚ 

ਲਿਖਦੇ ਹਨ:-“ਪੋਬੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ (ਜੇ ਓਦੂੰ ਪਿਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ) ਬਿਨਾਂ 

ਵਿਧਾਨ ਇਹ ਹਿਿਖ ਛਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਰੂ ੀ ਨ ਦੀ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਕੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕੀਤੀ 

ਹੈ.। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਕੇ ਤੇ ਹਿੱਦੂਆੰ ਹੇਏ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਓਹ ਇਹ ਨਹੀਂ” ਸਮਬਦੇ ਕਿ 

ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਐੱਗੇ ਥਾੜੂ ਦਿੰਦੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸਿਖ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, 
ਉੱਸੇ ਟਹਿਲਣੀ ਦੀ ਮੇਵਾ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੁੱਤ 

ਭ 

07 7 % 2 ਤੀ ਪਰ 

੪੩੫. 

ਅਿਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਇਤਬਾਰ ਹੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । (ਦੇਖੋ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ ਸਫਾ ੪੯੯੯ ਨਿਸ਼ਾਨ 1) । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ।_____( ੫੦੦੯) ਰਿਤੁ ੩ । ਅ੧੧੨. _ 
ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ $ਊ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ / ਸੋ ਇਸ 
ਲੇਖਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਖੀ.ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ 
ਵਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਵਟੀ ਤੇ ਬੂਠਿਆਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 

____ ੧੬. ਸੈਕਾਲਿਫ਼-[ਮੈਨ ੧੯੦੯ ਈ: ੧੯੬੬ ਬਿ:] ਆਪ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੈਗ 
- ਤਰੀਖ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਖਰੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਾਡੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ । ਆਖਰੀ 
ਪੈਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ:- 

&702 0800 1੩੦੧ 00੩ ੩80200060, _ 01੦ 6੧070 07060 0੩6 06 
9॥੩667੧੩1 ਚਜਾ11160੩ 1੧੦ 06 601186660. 02 8 _6€7€193071₹ _800010 _0€ 6420₹ 0 
1960 ੧0 ਮ010];1, 000 6੪ & ਇ7€੩6 0੩100 8006 0] 60₹੪208੩ 6310 
1੧੮੪₹੦॥੩, _ 116) 613 ਜਾ&8 86€॥ 7071 %%ਿ7, ੩11 110 ੩]0੯੦686078 016 607 68171 
੧1੪੧ 68 9070 ॥10੧੨੦) 0੩੦ 0੩089 1203ਡ& ੧੦ ਮਮ. _ ?8€ 6020 07€ਜਾ 
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ਅਰਬਾਤ-ਜਦ ਕੇਸ਼ੋ ਸਉ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੈ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ 
ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਜੇ ਜਮਾਂ ਹੈ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਵਿਚ ਪਾਂ ਦਿਓ । ਤਦੋਂ ਭਾਰੀ ਭਾਂਬੜ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿਚ 
ਉਠਿਆ । ਜਦੋਂ ਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ੁਅਲਾ ਦ੍ਰੋਂ ਦਿੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਜਾਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਆਪ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਧੂ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਏ । ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ 
ਪੁਛਣ ਕਿ ਕੀਹ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਗਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਉਚੀ ਉਠਾ ਦੱਸਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ 

ਕਹਿਣੇ ਤੁੱਲਜ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰੈਗੀ ਜੇ 
ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਦ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆਂ ਕਿ 

ਦੇਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਗਈ ਹੈ” । ਰ 
ਰ ੧੭, ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਇ ਜੀ “ਸ੍ਹਾਨਹ ਹ ਉਮਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ! ਵਿਚ 
ਲਿਖਦੇ ਹਨ: “ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਘ ਕੇ ਰੰਥ ਮੈਂ ਜ ਦਸਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਮਸ਼ਹੁਰ ਹੈ, ਏਕ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਔਰ ਰਾਖਸ਼ੋਂ ਕੇ ਜੈਗ ਸੇ ਪੁਰ ਹੈ । ਜਿਸਕੀ ਜ਼ਬਾਨ 
ਕੀ ਬੋਰਜੁਸਤਰਮ ਔਰ ਅਲਵਾਜ਼ ਕੀ ਚੁਸਤੀ, ਤਰਜ਼ਿ-ਬਿਆਨ ਕਾਂ ਜ਼ੋਰ, ਇਸ਼ਾਰਾਤ ਕਾ ਜੋਸ਼ 
ਇਸ ਤਰੀਕ ਸੇ ਬਿਆਨ ਕੀਆਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਦੀਓਂ ਮੇਂ ਬੀ ਗਰਮੀ_ ਆਂ ਜਾਤੀ ਹੈ । 

ਉਕਿ ਇਸ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਇਕ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੀ ਕੇ ਜੈਗ ਕੇ ਕਾਰਨਾਮੇਂ_ ਮੇ ਮਾਮੁਰ ਹੈ 

ਇਸ ਸੇਯਿਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਾਲਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇਵੀ ਕੇ 

ਪੁਜਾਰੀ ਬੇ, ਮਗਰ ਯਿਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਵੋਹ ਸਿਵਾਏ ਏਕ ਨਿਰੈਕਾਰ ਔਰ ਅਕਾਲ ਈਸ੍ੂਰ ਕੇ 

ਔਰ ਕਿਸੀ ਕੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਤੇ ਥੇ । ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕੀ ਪੂਜਾ ਜਾਇਜ਼ 

ਰ ``. ਐਲਗ ਪਗ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਸਾਧੂ ਰੋਬੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂ ਦੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸੇ 
ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੦੧੦ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੧੨. 

ਬਤਲਾਤੇ ਏ, ਬਲਕਿ ਉਸਕੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਥੇ । ਹੀ 

ਮੇਂ ਜੋ ਨਜ਼ਮ ਰਜ਼ਮੀਆ ਮਾਬੈਨ ਦੇਵੀ ਔਰ ਰਾਖਸ਼ੋਂ ਕੇ ਦਰਜ ਹੈਂ ਉਸ ਮੈਂ ਦੇਵੀ 

ਤਾਰੀਫ ਔਰ ਬਹਾਦਰੀ ਕੇ ਕਾਰਨਾਮੋ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਕਾ ਏਕ 

ਕੋ ਹਮ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ ਹੈਂ । ਦੇਵੀ ਕੋ ਉਸ ਜੋਸ਼ਦਾਰ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਰਾਖਸ਼ੋਂ ਪਰ ਫਤਹਯਾਬ 

ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਏਕ ਹੀਰੋ ਫਰਜ਼ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਔਰ ਬਮੁਕਾਬਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੇ 

ਹੀਰੇ ਦੇਫੀ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਬਹਾਦਰੀ ਔਰ ਖੂੰਨਖਾਰੀ ਵ.ੈਰਾ ਵਜ਼ੈਰਾ ਕੀ ਗ 

ਵਜਾ ਸੇ ਕਿ ਇਸ ਮੇਂ ਦੇਵੀ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਗਈ ਬੀ, ਯਿਹ ਕਹਾਂ ਜਾਤਾ 

ਪੂਜਕ ਥੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਵੀ ਕੋ ਹੀਰੋ ਬਨਾਨੇ ਮੇਂ ਮਸਲਿਹਤ ਵਕਤ ਮੁਕਤਜ਼ੀ ਬੀ । ਔਰ 

ਬਨਾਨੇ ਕੀ ਜ਼ਟੂਰਤ ਮੇਂ ਜੈਸਾ ਕਿ ਹੂਆ ਕਰਤਾ ਹੈ ਹੀਰੋ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਔਰ ਤੌਸੀਫ ਬੀ 

ਹੋਤੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਦੇਵੀ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਰਗਿ? ਨਾ ਬੇ, ਔਰ ਨਾ ਉਸ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕੋ ਕਿਸੀ 

ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਬੇ, ਬਲਕਿ ਏਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਈਸ਼ਰ ਕੇ ਬਾਦ ਐਸੀ 

_ਦੇਵਤਾਓਂ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕੋ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਤੇ ਥੇ । ਜੈਸਾ ਕਿ ਉਸ ਕੀ ਮਜ਼ੁਹ਼ਬੀ ਇਸਲਾਹ 

ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤੇ ਹੁਏ ਪਹਿਲੇ ਸਫੋਂ ਮੇ (ਹਮ) ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਆਏ ਹੈਂ । ਲੋਕਨ ਬਾਵਜੂਦ 

ਕੇ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਜੋ ਦੀਗਰ ਸ਼ੁਅਰਾ ਕੀ ਬਨੀ ਹੂਈ ਹੈਂ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕ ਯਾਨੀ ਖੁਦ ਗੁਰੂ 

ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾ ਅਪਨਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਕੋ ਹੀਰੋ ਬਨਾਕਰ ਬਮੁਕਾਬਲਾ ਰਾਖਸ਼ੇਂ ਕੇ 

ਕਾਇਮ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ ਯੌਰ ਉਨ ਕੋ ਮੈਢਾਨਿ ਜੈਗ ਮੇਂ ਅਗਰ ਖੂਨ ਖਾਰੀ ̀ਕੇ ਨਮੂਨੇ ਔਰ 

ਦੇਵੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਔਰ ਫਤਹ ਕੀ ਮਿਸਾਂਲੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀ ਗਈ ਹੈਂ ਜੈਸਾ ਕਿ ਦੀਗਰ ਕੌਮੇ ਪਰ 

ਚੈਦ ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਔਰ ਰਾਮਾਇਨ ਕੇ ਵਾਕਯਾਤ ਸੇ ਕਿਸ਼ਨ ਔਰ ਰਾਮਚੈਂਦ ਕੀ ਬਹਾਦਰੀਓਂ 

੭ % 

ਦਾ 
/ ਡ੍ਰਾ 

ਕੇ ਨਮੂਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨਜ਼ਮ ਮੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਏ ਗਏ ਹੈਂ । ਗ਼ਰਜ਼ ਤੋ ਯਿਹ ਥੀ 

ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਕੋ ਜੋਸ਼ਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਮੇਂ ਨਜ਼ਮ ਕੇ ਪੈਰਾਯਾ ਮੈਂ ਉਭਾਰਾ ਜਾਵੇਂ ਔਰ ਆਇੰਦਾ 

ਮਾਮਰਕਾ ਜੈਰਾ ਕੇ ਲੀਏ ਤਿਆਰ ਕੀਆਂ ਜਾਏ । ਔਰ ਮਹਿਜ਼ ਭਗਤੀ ਕੇ ਸਾਬ ਉਨ ਕੇ 

ਖਿਆਲਾਤ ਭੀ ਗਰਮ ਕੀਏ ਜਾਵੇ' । ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਕਰਾਰ ਨ ਦੀਆ ਜਾਤਾ ਤੇ ਭੀ 

ਖਿਆਲੀ ਬਾਤੋਂ' ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੇ ਜ਼ਹਨ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਤੀ । ਇਸ ਲੀਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 

ਉਸ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਜੈਗ ਕਾਂ ਢਤਹਯਾਬ ਹੀਰੋ ਦੇਵੀ ਕੋ ਕਾਯਮ ਕੀਆਂ ।” [ਸਫਾ ੧੨੦ 

੧੮. ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਤ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ (ਹਿੰਦੀ):- 
“ਦੇਕ ਦਿਨ ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਕੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੀ ਉਸ ਮੇਂ ਹਵਨ ਕਾ ਬੜਾ 

ਮਹਾਤਮ ਨਿਕਲਾ । ਕਥਾਂ ਵਾਚਕ ਏਕ ਪੁਰਾਣੈ ਢੰਗ ਕੇ ਪੰਡਤ ਥੇ ਉਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕਹਿਤੇ ਕਹਿੰਤੇ 

ਯਿਹ ਕਹਿ ਦਿਯਾ ਕਿ ਯਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਕੋ ਹਵਨ ਸੈ ਪ੍ਰਮੈਨ ਕਰ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਕਾ 

ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ । ਉਸਕੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੇ ਸਭ ਮਨੌਰਬ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਤੇ ਹੈਂ । ਇਸ 

ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਰੋਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਭਾਲਾ ਇਸ ਲਿਯੇ ਕਿ ਵੋਹ 

ਹਵਨ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਮਾਈ ਕੋ ਬੁਲਾਏ, ਗੁਰਦੇਵ ਇਨ ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਤੇ ਬੇ । ਲਗ 

ਪਗ ਏਕ ਬਰਖ ਤਕ ਯੱਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋਤਾ ਰਹਾ । ਯੱਗ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰੋਹਿਤ ਪੰਭਤ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇਵ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੦੧੧ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਔਹ ੧੩ 

ਬ।ਇਤਨਾ ਅਧਿਕ ਸਮਯ ਬੀਤ ਜਾਨੇ ਪਰ ਭੀ ਜਬ ਕਾਲੀ ਪ੍ਰਗ ਨਾ ਹੂਈ ਤਬ ਗੁਰੂ ਜੀ 5 

ਪ੍ਰਹਤ ਸੇ ਕਹਾ-ਕਹੀਏ ਆਪਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲਾ ਨਾਂ ੰ "ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ 

ਯਹ ਬਾਤ ਸੁਨ ਕਰ ਪ੍ਰੋਹਤ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਉਡ ਗਏ । ਵੈ ਰਾਤ ਹੀ ਕੋ “ਯਗ ਸ਼ਾਲਾ” ਛੋਡ ਕਰ 

ਕਹੀਂ ਭਾਗ ਗਏ । ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਖੋਜਨੇ ਪਰ ਉਸ ਕਾਂ ਕਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾਂ ਚਲਾ; ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਯੱਗ 

ਸ਼ਾਲਾ ਮੇਂ ਉਪਸਥਿਤ ਸਭ ਲੋਗੋ ਕੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਈ ਕਿ. ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਝੂਠੀ ਔਰ 

ਅਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਬਾਤੋ' ਕਾ ਕਬੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਤ ਕਰੋ ।” _ [ਪੰਨ-੨੨ 

੧੯, ਸਿੱਖੋਂ ਕਾ ਪਰੀਵਰਤਨ-ਕ੍ਿਤ ਤਾ: ਗੋਕਲ ਚੈਦ ਜੀ ਐਮ. ਏ.:- _` 

ਗੁਰ ਕੋ ਏਕ ਅਮਰ ਤਥਾ ਸੱਤਯ ਈਸ਼੍ਰ ਕੇ ਅਤਿਰਿਕਤ, ਔਰ ਕਿਸੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ 

ਮੇਂ ਵਿਸ਼੍ਹਾਸ਼ ਨਾ ਥਾ ! ਪ੍ਰੰਤੂ (ਜੈਸਾ ਕਿ' ਸਭ ਇਤਿਹਾਸ ਲੇਖਕ ਲਿਖਤੇ ਹੈਂ) ਇਸ ਸੈਂ ਕੁਛ 

ਮੈਂਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੁ ਨੇ ਦੇਵੀ ਸਾਖਯਾਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ਜ ਸੇ ਏਕ ਬੜ਼ਾ ਯੇਂਗਜ 

ਰਚਾਇਆ ਪਤੀਤ ਹੋਤਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨੇ ਯਿਹ ਯੱਗਜ ਇਸ ਬਾਤ ਕੇ ਦਿਖਲਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਰਚ£ 

ਇਆ ਕਿ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਪਰਜਾ ਕੀ ਸਰਵਪਿ੍ਯਾ ਦੇਵੀ_ ਕਾ ਆਪਨੇ 

ਆਪ ਕੋ ਅਨੁਰ[ਪਾਤ੍ ਦਰਸਾ ਕਰ ਜਨ ਸਮੂਹ ਕੀ ਸਹਾਨੁਭੂਤਿ ਤਥਾਂ ਸ਼੍ਧਾ ਕੋ ਅਪਨੀ ਓਰ 

ਨੇ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਯਿਹ ਉਪਾਇ ਕੀਆ” ।ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਇਸ ਯੋਂਗ ਮੇ ਏਕ ਬਰਖ ਲਗ ਗਿਆਂ! 

ਸਿ ਗੁਰੁ ਨੇ ਸਮਸਤ ਬਚੀ ਹੁਈ ਸਾਮੱਗਰੀ ਅਗਨੀ ਮੈੰ ਡਾਲ ਦੀ ਔਰ ਪਰਦੋਂ ਕੇ ਪੀਛੇ ਸੈ 

ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਚਮਕਾਤੇ ਹੁਏ ਬਾਹਰ ਆਏ” ਇਸ ਮੇਂ ਸੈਂਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ 

ਖੜਗ ਕੇ ਪੁਜਨ ਕਰਨੇ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਆਂ । ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ ਦਿਨੋਂ ਕੇਵਲ 

ਖੜਗ ਹੀ ਏਕ ਐਸੀ ਦੇਵੀ ਥੀ ਜੇ ਉਨ ਕੀ ਰੱਖਯਾ ਕਰ ਸਕਤੀ ਬੀ । [ਪੰਨਾ ੧੩੧-੩੨ 

੨੦_ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਕਈ ਇਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਡੇ ਤਿਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਨੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਬ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਮੈਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ । 

੨੧. ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਬੋਧ ਕ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ [ਮੈ: ੧੯੫੬] 

ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਵਾਂਡੂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਣਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ ਦੇਵੀ 

ਪੁਜਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਹਿਲੂ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਖੋਜ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ 

ਦੇ ਪੰਜ ਜੋ ਸਫਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪਰ ਨਾਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪ 

ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 

ਲਈ ਸਾਰਾ ਰ੍ਰੰਥ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਏ । ਨਮੂਨੇ ਮਾਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਲਦੈ ਹਾਂ:- 

ਰ “ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੈਗ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁ 

ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਜਾਲ ਦੇ ਤੋੜਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨ ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਰਜਨ ਤੋਖ ਨਯਾਯੂ ਦ੍ਰਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ 

ਕਰਕੇ ਚਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ । 

` ਕਦ ਦਹ ਅਸਮਾਨ ਮਕਰ ਜੂ ਇਦ ਆਪ ਪਜ ਕੀਨ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੦੧੨) ਰਤੁ ਬ। ਸੰਸੂ ਬਕ, 

ਮਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਮੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੈਮਤ ੧੯੦੦ ਬਿੱਕਮੀ ਵਿਚ ?ੁਰਜ 
ਬਨਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ੧੪੫ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕੀਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਮੈ ਪੰਨਤਾਲੀ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾਂ 
ਲਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਆ ਗਲ ਸੀ । 

“ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ੧੯੩੫ ਬਿਕਰਮੀ ਵਿਚ ਪੰਥ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ੧੮੦ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਗਈ । 

“ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ੧੯੩੯ ਬਿਕਮੀ ਵਿਚ ਅਪਨਾ ਗੁਰ- 
ਬਿਲਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ੧੮੪ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਮੈਗ ਨੂੰ ਅਪਨੇ ਖਿਆਲ 
ਮੂਜਬ ਲਿਖਿਆਂ । 

“ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਵੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਬੋ 
ਸਦੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਲਿਖੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸੱਚੇ ਹਨ 
ਯਾੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ /” [ਪੰਨਾ ੪੮੮ 

“ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ (ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮਣ) ਬਗੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਵਤਾ 
ਬਿਧਿ ਵਤ ਕ੍ਰਿਯਾ ਕਰਨ ਤੋ ਪ੍ਰੰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਦੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ । 
ਤਦ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਤੇ ਵਿਦ੍ਹਾਨ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਦੀ ਢੁੱਚਰ ਡਾਹੀ । ਜਦ ਉਹ ਬੀ ਆ 
ਗਏ ਤਦ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਮਿਗਰੀ ਮੰਗੀ ਜੇ ਇਕ ਵਡੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਸੀ । ਫਿਰ ਜਦ 
ਉਹ ਭੀ ਮਨਜੂਰ ਹੋਈ ਤਦ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪੱਯਾ ਦੱਖਣਾ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਅਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਯਾ; 
ਫਿਰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪੱਯੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਯੱਗ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਸ ਅਰ 
ਖੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਸਾ ਹੋਈ । ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਾ ਬਨਾਉਣਾ 
ਆਖਿਆ ਜੇ ਬਨਵਾ ਲਈ । ਉਸ ਜਗਾ ਪਰ ਜਦ ਹਵਨ ਹੋਣ ਲਗਾ ਅਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਗੁਜਰੇ 
ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਦ ਉਥੋਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਕਾਂਤ 
ਸਥਾਨ ਚਲੀਏ, ਨੈਣਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਪੁੱਜੇ, ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਗੁਟੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਨਾ 
ਹਟਾਇਆ ਅੰ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਬਤਾਇਆ । 

“ਇਸ ਤੇ ਮਜਜੋਂ ਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਮਨ ਸਮੇ 
ਅਤੇ ਪਵਿੱਤ ਕਰਕੇ ਜਾਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟੇਗੀ । ਸੇ ਭੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਰ ਕਦ 

_ ਕੀਤੇ, ਘਰ ਬਾਰ ਛੋੜ ਦਿਤਾ ਅਰ ਐਥੋਂ` ਤਕ ਦੁਖ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਭੋਜਨ ਬੀ ਛੁਡਾ ਦੱਤਾ । 
ਨੰ ਜਦ ਕੁਥ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਦ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਮੰਰੈ ਜੋ ਇਕ ਓੜਕ ਦੀ ਗਲ ਸੀ, ਜਿਸ 
ਰੂ ਜੀ ਨਕ ਰਨੀ ਲਿਹ ਦਹ ਨਾਲ 1 ਰੀ ਨਕ ਉ ਕਬ 
ਕਥਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਚਾਪੈੰਦੇ ਹੋ 

4 ਰ 

ਗਤ 

ੰਤ ਨੰ ਕੁਛ ਨ ਚੋਇਆਂ ਤਦ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਘਨਘੋਰ ਅ# ਪਉਣ ਦਾ ਜੋਧ, ਚਤਰ ਦ ਮੰਨੈ“ ਜੇ 
ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਕੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਬੋ” ਦੇਵੀ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਬੱਲਿਆ 
ਜਾਵੇਗਾ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 



ਪਗੜੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅੰਤੇ ਸਭ ਤੇਰਾਂ ਭੀ ਉਸ ਜਗ
੍ਹਾ ਤੇ ਉਠਾਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਲੈ ਆਂਦਾ । 

ਪਪ੍ੰਤੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਰਥ ਕੌਮ ਕਰਨੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ 

ਸਾ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁਦਾਮ ਜੇ ਉਸ ਡੇ
ਰੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾ; ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ

 

ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦੋ; ਜਿਸ ਪਰ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਯੱਗ ਹੇ ਗਿਆ
 ਅਰ ਆਪਣੀ ਮੈਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ 

ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਹਵਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਡਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ ਸੇ ਬਾਗ਼ 

ਵਿਚ; ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਡੇਰਾ ਸਾਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਰਹ
ੇ । ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ 

ਤਾੰ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆਂ ਭੀ ਨਾਂ । 

“ਦੋਹਰਾ ॥ ਐਸੀ ਦੁਰਦਿਸ਼ ਦੇਖਕੇ ਤਦ ਉਹ ਬਿੱਪਰ 
ਲੋਗ ॥ ਮਹਾਂ ਦੁਖੀ ਮਨ ਮਹਿੰ 

ਭਏ ਵਰਤ ਗਿਆ ਮਨ ਸੋਗ ।। ੨੫੦ ॥ ਲੱਰੀ' ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਭਿਆ ਨਿਰਾਦਰ 

ਗਾਰ ॥ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਛਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਨ ਅੰਨ ਅਹਾ
ਰ ॥ ੨੪੧ ।। ਮਨ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਖਾਇਕੇ 

ਗਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਸ । ਰੋਣਾ ਰੋਯਾ ਆਪਣਾ ਹੇਕੇ 
ਖਰੇ ਉਦਾਸ । ੨੪੨।॥ __ 

““ਡਾਵ-ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਲਈ ਬੀ
 ਨਾ ਪੂਛਿਆਂ ਤਦ ਓਹ 

ਗਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੇ ਗੁਵਾਰਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ 

ਅਤੇ ਫੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਰੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਾਏ ਅਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ 

“ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਡੀ ਧੀਰਜ 
ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਅਰ 

ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਵੈਸ਼ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿੰ
ਤੂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹਨ ਅਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੌਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਰ ਓਹ ਸਵੈਯੇ ਦੇਹ ਹਨ ਜੈ ਉਸ ਵੇਲੋ 

ਗੁਵਾਹੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ:-- 
ਯਥਾ ਸ੍ਰੈਯੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦ 

ਜੋ ਕਛੁ ਲੇਖ ਲਿਖਿਓ ਬਿਧਨਾ ਸੋਊ ਪਾਈਯਤ ਮਿਮਰ ਜੂ
 ਸ਼ੋਕ ਨਿਵਾਰੋ ।। ਮੇਰੋ ਕਛੂ 

ਅਪਰਾਧ ਨਹੀ ਗਯੋ ਯਾਦ ਤੇ ਭੂਲਿ ਨ ਕੋਪ ਚਿਤਾਰੋ ।। ਬਾਗੋ
 ਨਿਹਾਲੀ ਪਨੈ ਦਿਯੋਂ 

ਆਜ ਭਲੇ ਤੁਮ ਕੋ ਨਿਹਚੈ ਜੀਅ ਧਾਰੋ ॥ ਛੱਤ੍ਰੀ ਸਭੈ ਕਿਤ ਬਿਪਨ ਕੇ ਇਨਹੂੰ ਪੈ 

ਕਟਾਛ ਕਿ੍ਪਾ ਕੈ ਨਿਹਾਰੋ ॥ ੧ ॥ ਜੁੱਧ ਜਿੰਤੇ ਇਨਹੀ ਕੇ
 ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ 

ਸੁ ਦਾਨ ਕਰੇ ॥ ਅ੫ ਓਘ ਫਰੇ ਇਨਹੀ ਕੈ ਪ੍ਸਾਦਿ ਇਨਹੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਫੁਨ ਧਾਮ 

ਭਰੇ ॥ ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁ ਬ਼ਿੱਦਿਆ ਲਈ ਇਨਹੀ
 ਕੀ ਕ੍ਪਾ ਸਭ ਸ਼ਤ੍ਰ ਮਰੇ । 

ਇਨਹੀ ਕੀ ਕ਼ਿ੍ਪਾਂ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੋਂਸੇ ਗ
ਰੀਬ ਕਰੋਰ ਪਰੇ ॥ ੨ ॥ ਸੇਵੇ ਕਰੀ - 

ਇਨਹੀ ਕੀ ਭਾਵਤ ਔਰ ਕੀ ਸੈਫ ਸੁਹਾਤ ਨ ਜੀ ਕੋ ॥ ਦਾਨ ਦੀਯੋ 
ਇਨਹੀ ਕੋ ਭਲੋ 

ਅਰ ਆਨ ਕੇ ਦਾਨ ਨ ਲਾਗਤ ਨੀਕੋ । ਆਗੇ ਫਲੈ 
ਇਨਹੀ ਕੋ ਦਯੋ ਜਗ ਮੈ ਜਸੁ 

ਅਉਰ ਦਯੋ ਸਭ ਫੀਕੋ ॥ ਮੋ ਗ੍ਰੈਹ ਮੈ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਸਿਰ ਲਉ ਧਨ ਹੈ ਸਭ ਹੀ 

ਇਨਹੀ ਕੋ ॥੩॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਚਣਪਟਾਇ ਚਿਤ ਸੈਂ ਜਰਜੋ
 ਤ੍ਰਣ ਜਿਉ ਕੁੱਧਿਤ ਹੋਇ ॥ 

ਖੋਜ ਰੋਜ ਕੇ ਹੇਤ ਲਗ ਦਯੋ ਮਿਸਰ ਜੂ ਰੋਇ ।। ੪ ॥ ਹੂ 
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__ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੪੧੪ ) ਰਿਭੁ ੩ । ਅਸੂ ੧੨. 

___ “ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ 
ਉਮੋਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਾਮੇ ਛਕਾਉਣਗੇ ਅਰ ਵੜੀ ਵਡੀ ਭਾਰੀ ਦੱਖਣਾ ਦੇਕੇ ਵਿਦਾ ਕਰਨਗੇ 
ਸੋ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਣਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਭੀ ਨਾ ਜਿਸ ਪਰ ਤੰਗ ਆਕੇ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਪਾਸ ਕੌੜੇ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਨ ਲਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾਂ ਕਹਿਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਂਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ । ਇਸ 
ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਅੰਨ ਤੇ ਬਸਤਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਰ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਾ ਗੁੱਸਾ 
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏ । ਇਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬੀ 
ਆਖਿਆ_ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿਚ ਸਾ ਸੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 
ਤਨ ਮਨ ਅਤੇ ਧਨ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ । ਅਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਅਜੀਂ ਸਭ ਮਨੋਰਥ 
ਸਫਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਰ ਟੋਰ ਨੂੰ 
ਦੇਣਾ ਨਿਸ਼ਫਲ ਸਖਬਦੇ ਹਾਂ । ਜਿਸ` ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਉਹ ਮਿਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਬਲ 
ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਗੀ ਤੋਂ ਕੱਖ ਬਲ ਉਠਦੇ ਹਨ ਅਰ ਅਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ ਦਾ ਰੋਜੀਨ। 
ਬੈਦ ਹੋਇਆ ਸੁਣਕੇ ਰੋ ਪਿਆ ਅਰ ਨਿਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ॥” [ਪੰਨਾ ੪੩੯ ਤੋਂ ੪੪੨ 

“ਭਾਵ ਇਸ ਪ੍ਰਮੰਗ ਨੂੰ ਜੇ ਯੁਕਤੀਆਂ ਉਕਤੀਆੰ ਨਾਲ ਭੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭੀ 
ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣਕੇ ਮਨ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾ 
ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛਕ ਏਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

੧, ਪਹਿਲੇ ਜੈ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਲੇ 
ਪ੍ਰਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਤੇ ਰੀਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ 
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲਾਂ ਕੰਮ ਸੀ, 
ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਭੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ । ਰ 

੨. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਹਵਨ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ ਸੀ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧਿ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਮੰਤੁ ਜੈਤ੍ਰ੍ ਵਿਚ ਨਿਪੁਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ 
ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਅਰ ਅੱਹੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਪੂਜਨ ਦੱਸ ਜਾਂਦ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਸਮ ਰਥ 
ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਰ ਹਵਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । 

੩. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰੀਆਂ ਪਠਾਣਾਂ ਪਾਸ ਅਜ ਤਕ ਹੁਕਮ- 
ਨਾਮੇ ਹਨ ਅੰਤੇ ਹਰ ਇਕ ਪੁਰਖ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ 
ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਨੇ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਯਾਂ ਸਾਹਿਬ- 
ਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮੇਂ ਆਹ ਦਾ ਨਾਰਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ 
ਪਾਸ ਭੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਲੋਂ` ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ 
ਦੱਤਾਨੰਦ ਉਜੈਨੀ ਯਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ਼ਵ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਾਨੀਦਾਸ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 
ਹਿਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਪਗਟ ਕਰਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦਿਵਾਈ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਭੀ ਅੱਜ ਤੱਕ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। _ ( ੫੦੧੫) ਰਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੧੨. 

- ਕਿਤੇ” ਲਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ । 
੪. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਹਵਨ ਕੰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਮੰਰ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਸਮਰਬਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੁ ਜੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਧੀਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਾ ਕਰਦੇ 
ਸਗੋ ਆਖਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣੇ ਯਾਂ ਵਿਧਿ ਵਤ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ 
ਫਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਇਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋਂ । 

੫. ਜਿਸ ਜਨੇਉ ਦੇ ਦੇ ਪਹਿਰਨ ਅਰ ਜਿਸ ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਤੇ ਹਵਨ ਕਾਰਕਾ 
ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਜਨੋਉ ਅਰ ਗਾਇਟ੍ਰੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ 
ਵਿੱਦ” ਰਿਵਾਜ ਕਿਉ” ਹਟਾਇਆ ਅਰ ਅੰਸ੍ਰਿਤਪਾਨ ਸਮੇ ਕਿਉਂ =ੁੜਵਾਯਾ । 

_ ੬. ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਨ ਵਿਚ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਣਕੇ ਵੜਨ ਦਿੰਤ' ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਅਰ 
ਬਾਵਾ ਸੁਮੇਰ ਇੰਘ ਜੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਟੋਕਣ ਲਈ ਰਾਖੇ ਬਿਠਾਏ ਸਨ ਸੈ ਜੇ ਇਹ 
ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵਰਨ 
ਵਿਵਸਬਾ ਕਿਉਂ ਤੋੜਦੇ ? ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਘ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ 
ਮਨੂਖਾਂ ਨੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਂਗ ਹਕਾਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ 

ਜਾਣਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਰ ਛੱਤ੍ਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ । 

੭, ਜੈ ਲੋਗ ਏਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਵੀ ਨੇ ਜੈਰ ਵਿਚ ਫਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਲਵਾਰ 
ਯਾਂ ਕਰਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਜੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛਕਾਇਆ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਖੱਤੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਛਕਾਇਆ ਸੀ । ਅਤੇ 
ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰੀਤੀ ਹੈ । 

੮. ਫਿਰ ਜਦ ਗੁਟੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਅਸਵਾਰਾ ਕਰਨ ਲਗੇ ਤਦ ਭੀ 
ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਏ ਹੋ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਯੋ ਪੰਥ । 
ਸਭ ਸਿਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰ ਮਾਨੀਓ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਤੋ' ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਨੇ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵਰ ਲੈਕੇ ਪੰਥ ਬਨਾਇਆ ਹੈ ਹੋਦਾ ਤਾੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁਕਮ ਦੱਦ ਸਗੋ” ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਯਥਾ:-“ਆਗਿਆ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਜਈ ਤਬੀ ਚਲਾਯੋ ਪੰਥ । ਕਹੋ ਕੜਾਹੀ 
ਓਸਦੀ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਪੜ ਰ੍ਰੌਥ । ੍ ੰਦੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

੯. ਜੇ ਗੁਰੁ ਜੀ ਦਾ ਦੇਵੀ ਪੂਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜ ਫੱਕਿਆੰ ਦਾ ਧਾਰਨ 
ਅਰ ਗੁਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੁ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਬਾਣੀ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਅਰ ਨਵੀਂ ਮੂਰਤ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਪੰਬ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ ਕਿੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਣੇ ਕੁੱਟਾਂ ਨਾਲ 
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਔਂਟੇ ਧਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ । 

੧੦, ਨੈਣਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਡੈਨ ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਦੇਵੀ ਪਗ ਹੋਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਾਂਕੇ ਪੂਜਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਰ ਕਿਉਂ' ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਥ ਨੈਠਾਂ ਦੇਢੀ 

_ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ । 
' ੧੧, ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਿਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਹਵਨ ਤੋਂ ਟੋਰ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _( ੫੦੧੬) ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੧੨. 

_ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਨੈਨਾਂ ਦੇਵੀ" ਪਰ ਗਏ ਹੇਣ ਅਰ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਮੁਸਾਹੰਬੇ ਪਰ ਜਾਕੇ 

ਕੁਛ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਇਕੋ ਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁੱਮੈਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਭੀ ਸਿੱਧ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੈਵੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 

ਤਾਂ ਜ਼ਟੂਰ ਹੀ ਜਾਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ।”' [ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਪੰਨਾਂ ੪੪੦-੯੫ 

੨੭. ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਦਸਮ ਰ੍ੰਥ 

` ਦੀਆੰ ਬਾਣੀਆਂ ਪਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਂਦਿਆਂ ਚੈਗੀ ਵਿੱਦ੍ੂਤਾ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪੂਜੇਜਾਣਾ ਸਿੱਧ 

ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੈਗ ਤੇ ਉਸਤੁਤੀ ਮੈਸਕਿਤ ਅਸਲੀ ਹ੍ਰੌਥਾਂ ਦੇ ਭਾਵ 

ਤਰਜਮੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੀਰ ਰਸੀ ਉਮਾਹ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ । ਏਹ ਗੁਟੁ ਜੀ 

ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਪੂਜਕ ਹਰਗਿਜ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਦੇਖੋ ਗੁਰਮਤ ਸੁਧਾਕਰ ਆਦਿ । ੍ 

ਸਿੱਧਾਂਤ । 
ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਘ ਨੂੰ ਫੇਰ ਥੋੜੇ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮਬ ਵਿਚ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਕਾਲੀ? ਅਪਣੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ (ਆਰਯ) ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਥੋਂ ਦੇ 

ਪਹਿਲੇ ਅਸਲੀ ਕਾਲੇ ਰੌਗ ਵਾਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਜ ਮੂਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਯ ਲੋਕ ਯਾ 

ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਦਸਜੂ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਆਰਯ ਵਡਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ 

ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਵ੍ਯਾਖਜਾ ਦੇਣੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮਗਟੋਂ' ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਬੀਰ ਰਸੀ ਦੁਰਗਾ 

ਦ! ਖਿਆਲ ਹੈ।ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਵੇ' ਉਪਜਿਆਂ ਕਾਲੀ ਪੂਜਣ ਵਾਲ ਅਸਲੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੂਜਸ 

ਮੁਰਤੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਖਲਤ ਮਲਭ ਹੋਕੇ ਸ਼ਾਕਤਿਕ ਯ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਮਤ ਦਾ ਮੂਲ £ੁੱਢ ਬੱਥ 

ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆੰ ਨਾ ਕਥਨੇ ਯੋਗ ਲੀਲ੍ਹਾ ਦੇ ਮਗਰੇਂ ਇਹ ਮਤ ਹਠ ਯੋਗ ਦਿਆਂ ਕਈ 

ਸਾਧਨਾ ਵਲ ਉਠਦਾ ਅੰਤ ਫਿਲਸਫਾ ਦੇ ਯਿਮਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦਰਗਾ ਦਾਂ ' 

ਖਜਾਲ ਆਦਿ ਭਵਾਨੀ ਵਿਚ ਆਕੇ ਈਸ਼੍ਹੱਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤਾਈ ਅੱਪੜਿਆ । 

ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਉਪਾਸਨਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਨਾਂ 

ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਆਦਿ ਭਵਾਨੀ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ । ਬਲਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ ਭਗਤਾਂ 

ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਭੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਨ੍ਹਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਹੀ 

ਗੁਰੂ ਰੱਥ ਸਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਬਾਣੀ ਹੋਕੇ ਚੜ੍ਹੀ । ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 

ਭੀ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਕਈ ਹਨ । ਦਸਮ ਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ 

ਬੀ ਇਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਜ' ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਣਾ ਇਸ਼ਟ_ਭਾਵਨਾ ਦੇ, 
==  = ਆ. << << ੨ ”-"-“ ਅਲਗ ਆਲਗਾ= ਤਾ 

`` #ਜੇ ਸਾਖੀ ਤੇ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਸੂਰਜ ਵਿਚ ਨੈਣੋਂ ਗੁੱਜਰ (ਯਾ ਜਣ) ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ. ਟਿੱਲੋਂ ਦਾ 

ਨਾਮ ਪਿਆਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਂਕਿ ਨੈਣਾਂ ਦੇਵੀ ਤੋਂ। __ ਰ 

ਹਮਹਾ ਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੈ॥ ਨਰ ਸੈ ਨਾਰਿ. ਹੋਇ ਅਉਤਰੈ ॥ ੩ ॥ 
=੩ 

ਤੂ ਕਹੀਅਤ ਹੀ ਆਦਿ ਭਵਾਨੀ ॥ ਮੁਕਤਿ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾਂ ਛੁਪਾਨੀ ॥  ॥ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੦੧੭) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੧੨. 

ਲੈਤਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਤਜ ਦਾ ਖੋਜੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁਜੇ ਬਿਨਾਂ 
ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਓਹ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸੇ ਅਤੇ ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਯ: ਸ਼ਾਕਤਿਕ 

ਮਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ” ੇ । 

____ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਬੀ ਕਿਤਮ ਵਸਤੂ ਯਾ ਵਯਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ 

ਮੰਨਿਆ । ਕੀਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ,ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਉਦੇ ਹੋਣ,ਆਪ ਨੇ “ਓਹੁ ਵੇਖੈ ਓਨਾ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵੈ” 

ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਦਾ ਬੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆਂ ਹੈ:-“ਦੇਵੀਆਂ ਨਹੀ ਜਾਨੈ ਮਰਮ ॥ 

- ਸਭ ਊਪਰਿ ਅਲਖ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥” ਉਧਰ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਮਨਾਹੀ ਦੀਆਂ 

ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਵਾਕ “ਮਹਾਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੈ । 

ਨਰ ਸੈ ਨਾਰਿ ਹੋਇ ਅਉਤਰੈ ।? ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਿਛੇ ਅੰਕ ੨ ਵਿਚ 

ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਤ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੁਰਤੀ 
ਦੀ, ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਰੁਪ ਦੇਵੀ ਦੀ,ਕਿ ਸ਼ਾਕਤਿਕ ਤੇ ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਮਤ ਦੀ ਕਿੱਸੇ ਬੀ ਸੁਰਤ ਵਿਚ ਮੰਨੀ 
ਗਈ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਯਾ ਇਸ਼ਟ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਣਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਵਿਹਤ ਨਹੀਂ । 

ਗੁਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ “ਅਸੂਲ ਪੜਤਾਲ? ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਬੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਗਟਾਉਣ 

ਦੇ ਪੂਯੋਗ ਤੇ ਆਵਾਹਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੈਗ ਨੂੰ ੭ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਕੇ ਦਸਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ 

ਸ਼ ਮੁਖਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਕਸਵਟੀ ਤੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਬੀ ਜੇ ਕੱਸ ਲਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਦਸਮ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੂਜਯ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿਹੇਧ ਸਿੱਟਾ 

ਕੱਢਦੀ ਹੈ । ਯਥ:- __ ਰ ਰ 

੫. ਹੋਮ-ਹੋਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਭਾ ਅੰਗ ਦੇਵੀ ਆਵਾਹਨ ਦਾ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਤੇ ਭਾਈਗੁਰਦਾਸ ਜੀਦੇ ਵਾਕ ਇਸ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂਹਨ, 

ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਮੁਖਵਾਕ ਪਾ:੧੦ ਬੀ ਇਸੀ ਪੂਕਾਰ ਦੇ ਹਨ,ਯਥਾ:-“ਕਈ ਅਗਨ ਹੋਤ ਕਰੰਤ।"'ਸਭ 

ਕਰਮ ਫੋਕਟ ਮਾਨ ॥? ਪੁਨ:-“ਬਹੁ ਕਰਤ ਹੋਮ ਅਨੁ ਜੱਗ ਦਾਨ । ਬਿਨ ਏਕ ਨਾਮ ਇਕ 

ਚਿੱਤ ਲੀਨ ॥ ਫੋਕਟੋ ਸਰਬ ਧਰਮਾ ਬਿਹੀਨ? । ਫਿਰ ਕਿਵੇ' ਸਮਬੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਮ ਨੂੰ 

ਆਪ ਵੋ ਕਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ । 
_੨. ਬਲੀ-ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਵਾਹਨ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੇ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਦੱਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ -ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱੰਗਲੀ ਦਾ ਲਹੂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਈ ਲੱਖ ਖਾਲਸੇ ਦੀ 

ਬਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤ। ਬਲੀ ਦੇਣ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾ: ੧੦ 

_ ਇਉਂ ਹੈ:-'ਤੇ ਬੀ ਬਲਿ ਪੂਜਾ ਉਰਬਾਏ ॥” ਇਸ ਵਿਚ ਬਲੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਦਸਮੇ 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ 'ਫਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਅੱਪ੍ਰਵਾਣ ਹੋ ਗਏ” ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, 

#ਦੇਖੋ ਪਿਛੇ ਪੰਨਾ ੪੯੮੭ ਜਿੱਥੇ ਕਵਿ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ _ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਆਉਣ ਤੋ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਉਪਾਸਕ ਮੰਨਣ! ਭੁੱਲ ਹੈ । 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਲਤ ਰਾਇ ਵਰਗੇ ਇਤਰ ਮਤਾਵਠੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬੀ ਦਸਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਕੇ 

ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਏਹੋ ਹੀ ਰਾਇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਸਫਾ ੫੦੦੯ ਅੰਕ ੧੭ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੫੦੧੮) __ , ਰਿਤੁਕ।ਅੰਊ੧੩, 
ਫਿਰ ਕੀਟੁੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇਰ) ਜਾਇਜ਼ ਸਮਬੀ ਹੋਵੇ । 

੩. ਹੋਤਾ (ਰਿਤ੍ਰਜ)-ਅਰਬਾਤ ਹੋਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਰਹਮਣ-ਇਹ ਝਹਮਣ ਪਹਿਲਾਂ 
ਦੱਖਣਾ ਖਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ “ਜਗਤ ਈਸ਼ ਤੁਮ ਦੇਵਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ 

ਰ ਹੈ ਤੇ ਵੇਰ ਜੱਗ ਵੇਲੇ ਅਪਣੀ ਬੇ ਸਤਿਕਾਰੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਜੀ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਕਟਿਣੋ 
ਸਿਰ ਫੇਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ “ਜੇ ਅਵਤਾਂਰ ਹਤੇ ਤਿਸ ਕਾਲ''''ਯਾਂ ਤੇ ਮੋਹਿ ਪੁਤੀਤ ਨ ਆਵੈ 
ਇਸ ਤੋਂ' ਹਮਣ ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਅਸੱਤਜਵਾਦੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੂੰ ਹੇਤ ਥਾਪਣਾ 
ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੀ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂਸਾਹਾਰੀ, 
ਬ੍ਰਹਮਣ! ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਤੇ ਨਾ ਮਾਸਾਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਪੱਯਾ ਦੱਖਣਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਲਾਲਚੀ ਬ੍ਰਹਮਣਾਂ ਦਾ 
ਪਾਜ ਉਘੇੜ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਵੇਰ ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਭੋਲਣੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਤ੍ਜ ਗਿਸ ਤਰਾ 
ਬਾਪਨਾ ਸੀ $ ਤੇ ਸੇ ਚੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈਸਨ ਹੀ । ਫਿਰ 

ੰ ਨੂੰ “ਚਣਪਟਾਇ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜਰਜੇ ਤ੍ਰਿਣ ਜਯੋਂ ਕੁੱਧਤ ਹੋਇ' ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਵਿਚ ਅਤਿ 
ਕੌਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਕੋਧੀ ਬ੍ਰਹਮਨ ਤੋਂ ਹੋਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਈ ਵੇਰ 

ਟੇ ਅਪਨੀ ਅਸਮਰਥਘਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਉਹ ਕੱਸਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ । ਐਸ ਬ੍ਹਮਣ 
ਜੋ “ਦੇਵ ਪੁਗਟੇਗੀ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਵੀ ਪੁਗਟਣ ਦੀ ਬਾਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੱਲ ਸਕਦਾ 
ਕਰਨੀ ਹੀਨ ਬ੍ਰਹਮਣ ਹੈ, ਅਉ ਅਰ 

__ 8. ਸੰਤ੍ਰ-ਦੇਵੀ ਪੁਗਟਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਮੰਤੁ 
'ਉਣ ਉ ਮੁਣ ਮੁਣ ਗੁਣ ਗੁਣ ਹੁਣ ਹੁਣ” ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਤ੍ਰ 
ਅਨਯ ਮੰਤ ਹੈ, ਓਪਰਾ ਮੌਤ ਹੈ । ਇਸ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਦ ੧੦ ਇਹ ਹੈ:-ਨਾ ਜਾਪ ਆਲ 
ਕੋ ਜਪੋ ॥ ਨੇ ਅਉਰ ਥਾਪਨਾ ਬਧੋ ॥/ ਪੁਨਾ: -"ਕਾਮਕਾ ਮੰਤ੍ਰੇ ਕਸੀਰੇ ਕੇ ਕਾਮ ਨ ॥” ਕਾਮਕਾ 
'ਅਰਥਾਤ (ਕਾਮਨਾ ਲਈ ਤੋਤਸ਼ਾਸ= ਦੇ) ਜਪੇ ਮੰਤ ਦਮੜੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ । 
ਪੁਨਾ:-ਬਿਨਾ ਸਰਨ ਤਾਂਕੀ ਨਹੀਂ ਅਉਰ ਓਟ ॥ ਲਿਖੇ ਜੰਤਰ ਕੇਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਮੰਤਰ ਕੋਟ ॥ 
ਰਲ -'ਛੱਜੋ ਸੂ ਏਕ ਨਾਮਈ । ਜੋ ਕਾਮ ਸਰਬ ਠਾਮਈ । 

੫. ਧਜਾਨ-ਇੱਥੇ ਧਜਾਨ ਦੇਵੀ ਦਾ ਧਰਕੇ ਆਵਾਹਨ ਹੈਂਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰਸ ਦਾ ਧਜਾਨ ਧਰਨ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ੫੪_ ੧੦ ਇਉਂ 
ਹੈ-“ਨ ਧਿਆਨ ਆਨ ਕੋ ਥਹੇ । ਨ ਨਾਮ ਆਨ ਉਚਹੇ ।! ਪੁਨ£-ਜੇ ਜੇ ਅਉਰ ਧਿਆਨ 
ਕੋ ਬਰਹੀ ।। ਬਹਿਸ ਬਹਿਸ ਬਾਦਨ ਤੇ ਮਰਹੀ ॥” ਥ 
____ ੬. ਵੱਰ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਵਰ ਦੇਵੀ ਤੇ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਪਰ 
ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਕਰਕੇ ਐਉਂ ਹੈ:- 

ਤੁਮਹਿ ਛਾਡਿ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਧਜਾਊਂ ॥ ਜੇ ਬਰ ਚਹੋ ਸੁ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਊਂ ॥ 
ਕੋਫੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਦੇ ਵਰ ਮੰਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਯਥਾ:-“ਰਚਨ ਪੰਥ 

#ਦੇਖੇ ਰੁਤ ੫. ਅੰਜੂ ੧੮ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬ੍ਹਮਣ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦੱਸੇ ਹਨ ਜੇ ਕਵਿ 
ਆ ਜਆ ਗਲ ਕਰ ਲਬ 

ਰੰ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਚਜ। ___( ੫੦੧੯) ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੧੨. 

ਅਰ ਤੁਰਕਨ ਖੋਇ । ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਬਰ ਦੀਜਹੁ ਦੋਇ॥! ____ [ਰੁਤ ੩-੧੧-੧੮ 

ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋ ਟਿਹ ਦੋਵੇਂ ਵਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ । 

ਯਬਾ£-(6) “ਪੰਥ ਚਲੋ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਸਹਾਇ ॥” 

(ਅ) “ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ ॥ ਸਗਲ ਮਲੇਛ ਕਰੋ ਰਣ ਪਾਤਾ ॥ 

ਪੁਨਾ:-“ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵਹੁ । ਆਪੁ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵਹੁ ॥ 

ਕਵਿ ਮੈਂਤੋਘ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਬੀ ਇਸੇ ਗਲ ਦੀ ਪ੍ਰੌਢਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 
ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਪੰਥ ਕੇ ਰਚਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਜਗਤੇਸ਼ ਹੈ [ਰ: ੩ ਅੰਸੂ ੨੦ ਅੰਕ ੫] 

ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਤਰ ਦੇਵ 
ਤੋਂ ਇਹ ਵਰ ਮੰਗਣਾ ਅਮੈਗਤਿ ਹੈ । ਰ ਰਿ 

7, ਪ੍ਯੋਜਨ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਦੇਵੀ ਪੂਜਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਮੋਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 

ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਰ ਸਿੱਧਾਂਤ ਦੀ ਗਲ ਆਵਾਹਨ ਦੇ ਅਤ ਪਰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਣ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 

ਪਰੰਤੂ ਇਹੇ ਲੇਖਕ ਇਕ ਐਸੀ ਗਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕਾਂ ਦਾਰਾ 

ਹੀ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ: (ਜੋ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸੀ ਆਵਾਹਨ ਦਾ) ਆਪੇ ਖੰਡਨ ਹੈ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਯੋਗ। ਦੇ ਅੰਤ ਪਰ ਜੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੋਮ ਯੇਂਗ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਭ ਸਫਲ 
ਹੈਂਦੇ, ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਅੰਤ ਪਰ ਹੋਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਐੱਗੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਨਾਲ 
ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈਦਾ, ਪਰ ਕਵਿ ਜੀ ਆਪ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 

ਉਚਾਚੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੈਯੇ ੫੪ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਦੇਖੋ ਪਿਛੇ ਸਫੇ ੪੯੬੭) 1 ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋੋਯਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਹਮਣ 
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੇਲੇ ਜੱਗ ਵਿਚ ਨਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਸਦਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ; ਵੇਰ ਸੱਦਾ, 

ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਦੱਸਣੀ, ਗੋਯਾ ਲ੍ਰਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਰੈਣ ਵਰਣਨ 
ਕਰਨਾ, ਫੇਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਬਦ ਹੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਬੱਬੀ ਪਿਰਤ ਦੇ ਬੈਦ ਹੋਣ ਪਰ 

ਕੋਧ ਵਿਚ ਖਿਬਕੇ ਰੋ ਪੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਸੁਚਕ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਦੇਵੀ ਆਂਵਾਹਨ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਵੀ <ਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੇਤਾ ਅਪਣੇ ਕਥਨ ਤੇ ਦਾਵੇ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਲਾਯਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਬੈਦ ਹੋਣੇ ਪਰ ਹੋਯਾ ਹੈ । ਜੇ ਪ੍ਰਯੋਗ 

ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਨ ਦਾਨ ਮਾਨ ਰੁਜ਼ੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ 

ਹ3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਹੋਤਾ ਜੀ ਨਾਲ਼ ਹੋਯਾ ਸਲੂਕ ਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿਰਾਸਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ 
ਉਸ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਪ੍ਰਾਮਤਾ ਦੇ । ਇਹ ਇੱਕੋ ਗਲ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਗਣ ਹੇਣੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ 

ਦਲੀਲ ਤੇ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਸਾਫ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ 

ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ । ਰ 

ਸੈ ਦਸਮ ਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਜੇ “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ” ਸ੍ੈਜੇ ਵਿਚ ਹੈ 

ਉਹ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਕ_ਹੈ_ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਤੇ 

ਕ਼ਿਤਮ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਕਰ ਨ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ. ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ 



੧ ੫ 

| ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰੰਜ। ___ ( ੫੦੨੦) ___ਰਿਤੁ੩। ਯੰਰੂ੧੨, 

ਸ਼ਸਤ ਵਿੱਦਕਾ ਬੀ ਸਿਖਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤਲਵਾਰ ( ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ । 

_ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੋਮਾ ਨਾਮਾ ਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ “ਕ਼ਿਪਾਣ” 

ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ “ਭਗਉਤੀ! ਆਦਿ ਤਪ ਬੀ ਤਲਵਾਰ ਲਈ _ਹੀ_ ਵਰਤਿਆ 

ਯਬ£-#ਲਈ ਭਗਉਤੀ ਦੁਰਗ ਸਾਹ ਵਰ ਜਾਗਨ ਭਾਰੀ ॥ ਲਾਈ ਰਾਜੇ ਮੁੰਭ ਨੌ ਰਤੁ 

ਪੀਜੈ ਪਿਆਰੀ ।? ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਲਿਕ “ਨਾਮੀ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਬਾਹੂ ਬਲ ਤੇ ਸ਼ਸ:, ਦਾ 

ਮਾਲਿਕ ਉਹੋ ਅਸਿਕੇਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । ਸਥੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ 

ਮਾਲਿਕ ਓਹ ਆਪ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਖਾਯਕ “ਸ਼ਸਤ? ਤੇ “ਨਾਮ 

ਦੇ; ਇਸੇ ਫਾਸਤੇ ਨਾਮ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾਂ ਹੈ, “ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਮਹਿ ਆਪਿ ਨਿਚੈਕਾਰਾ? ॥ ਤੇ 

ਸ਼ਸਤੁ ਨੂੰ ਬੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦਾ ਨੂਪ ਕਹਿਕੇ “ਖਗ ਖੰਡ ਬਿਹੈਤ' ਆਦਿਕ ਣਾ 

ਛੰਦਾਂ ਵਿਚ ਮੈਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ___ 
. __ ਜਦ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੇਵੀ ਪੂਜਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ_ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, 

ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੇ ਕਿ ਹਾੜ ੧੭੫੫ ਤੱਕ ਦੇ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ 

`_ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਰਣਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ” ਹੈ । ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੌਰਾਣਕ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ 

ਬੀਰਰਸੀ ਉਤਸਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਕਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ 'ਦੇਵੀ 

ਮੁਕਦੀ ਫਰ ਦਾਨ ਲਿਆ” ਇਸ ਅਮਰ ਵ'ਕਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀੰ 

ਲਦਾ । ੧੭੫੨-੫੩ ਵਿਚ ਹਵਨ ਅਹੰਭ ਤੇ ੧੭੫੫ ਬਿ: ਦੇਵੀ ਪੁਗਟਨ ਦੇ ਸੈਮਤ 

ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਦਿਤੇ ਹਨ, ੧੭੫੬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਹੈ । ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਤੱਕ 

ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ੧੭੫੨ ਤੋਂ ੧੮੩੩ ਤਕ” ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਦੇਵੀ 
ਪੂਜੀ, ਦੇਵੀ ਪੂਗਟੀ ਤੇ ਕ਼ਰਿਪਾਲ ਤੇ ਵਰ ਦੇ ਗਈ । ਰ ਆ ਮੀ 

੧੭੫੮ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਅਰੌਭ ਹੋਇਆ ਗੁਰਸ਼ੋਭਾ ਨਾਮੇ ਰੋਰਥ,-ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਾਕਕਾਤ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਵੀ ਸੇਨਾਪਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,ਇਸ 

ਵਿਚ ਬੀ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਮ੍ਰਿਕ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ 

ਹੈ ਤੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਮਨਸੂਖ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵਿਚ ਗਿਣ 

ਰਿਹਾ ਹੈ । ਵਾਰਤਿਕ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੇ' ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆਂ ਰ੍ੰਥ ਹੈ । ਇਸ 
ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਮਤ ੧੭੯੮ ਹੈ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਲਿਖੀ 

ਹੈ:-“ਏਕ ਬੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਕੇ ਪਾਂਤੇ ਬੁਲਾਏ, ਤਿਨ ਸੋ ਹੇਮ ਕਰਾਇਆ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ੫੩ 

ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਪੂਜਨ, ਪ੍ਰਗਟਨ, ਵਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ 'ਜ਼ਕਰ 

_ਨੰਹੀਂ/ ਸਗੋਂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਉਪਾਸਕ ਇਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਗਉਤੀ ਪਦ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ 
ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ' ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਯਥਾ “ਅਬ ਮੈਂ ਮੈਗਤ ਕਉ ਭਗਉਤੀਆਂ ਫੜਾਵਾਂਗਾ' । 

ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕ, ਸਿੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 

ਦੇਵੀ ਪੂਜਣ ਯਾ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 
<< `; ` ਐਦੇਧ ਹੇਠਲੀ ਫੂਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੰਨਾ ੪੯੯੯ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ' ਪੰਲਾ ੫੦੦੮। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ` ੫੦੨੧) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੧੨, 

ਇਸ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਕਿ “ਹੋਮ ਕਰਾਇਆ! (ਜੇ ਕਵਿ ਸੈਨਾਪਤ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ) ਅੱਗੇ 

ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜਨਾਂ ਸਾਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ । “ਹੇਮ ਕਰਾਇਆ? ਲਫਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹੋਣ ਸਾਰੇ` 
ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ । ਮਹਿੰਮਾ ਪੁਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਵਾਲੇ ( ੧੮੩੩ ਬਿ:) ਨੇ ਸ਼ਮਇਦ ਪਹਿਲੇ 

_ਫਾਰਤਿਕ ਮਹਿੰਮਾ ਪੂਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਲੈਕੇ ਦੇਵੀ ਆਵਾਹਨ ਵਿਚ ਆਪੂੰ ਲਿਖਿਆ 

ਵੇ । ਯਾ ੧੮੦੮-੧੯ ਵਾਲੀ ਲਿਖਿਤ ਤੋਂ ਲਿਆਂ ਹੋਵੇ । ਭਾ: ਸੁੱਖਾ ਮਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 
(੧੮੫੪ ਬਿ) ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਪ “ਰਵਾਇਤ ਸੁਣਕੇ ਲਿਖਿਆ” ਆਪੇ ਮੰਨਿਆਂ _ 

_ਹੈ# । ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦੱਸਿਆ । ਓਹ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ 

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲੋ ਰਹੇ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੱਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪਹਾੜੀ ਹਿੰਦੂ 
ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਖ ਅਤਿ ਬੋੜੇ ਸਨ, ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਤੇ 

ਵਧਦਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਅੱਪੜਿਆ ਹੋਵੇ । ਔਂਗੋਂ` ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰ_ਇਹ ਮਸਾਨਨਾ 

ਕਾਵੀ ਸੀ ਹੋਰ ਅਲੈਕਾਰ ਰਚਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ । ਐਉਂ' ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ 

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਉ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ । ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 

ਸਮਟੱਥਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦੇਵੀ ਦੀ ਰਵਾਯਤ ਇਕ ਸਬੂਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਜੁਗ 

_ ਕਿਚ ਦੇਵੀ ਪ੍ਗਣ ਕਰ ਲਈ ਜੋ ਕੈਮ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਿਰੋਮਣਿ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾਂ । ਇਸ ਚਾਉ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਤੇ ਵਿਤ੍ਰੇਕ ਵਾਲੀ ਪੜਚੋਲ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਚੁਪ ਕਰਾਕੇ 
ਇਸ ੫੪ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਕਲਮਾਂ ਦੁੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ 

ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪੜਤਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ 

ਬੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ 

ਮੂਜਬ ਕਈ ਬਰਸ ਲਗੇ ਤਾਂ ਕੁਬ ਨ' ਬਣਿਆਂ; ਫਿਰ ਥਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਲੱਭਾ, ਜਦ ਉਚੇ ਤੇ 

ਏਕਾਂਤ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬ੍ਰਹਮਚਰਯ ਦ। ਬਹਾਨਾ; ਕਦੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ, ਆਖਰ 
ਪੁੱਤ ਬਲੀ ਦੈਣਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਮੇਂ' ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡੇਕੜ ਹੋਤਾ ਜੀ 

ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਟੁਰ ਆਉਣਾ, ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ ਇਸ ਗਲ ਦੀਆਂ ਕਿ ਦੇਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 

ਪ੍ਰਗਟੀ ਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਗਣ ਲੈਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਤੇ ਨਾਂ ਮੁੰਭ ਨਿਮੈਡ ਆਦਿਕਾਂ ਵਾਂਗ 

ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਦਲ ਨੂੰ ਮੈਘਾਰਿਆ । ਪਿੱਛੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਵਡਿਆਈ 

ਲਈ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ ਬਾਜ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 

ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਪੁਗਟਾ ਹੀ ਲਈ ਜੇ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੂਗਣੀ 

ਸੀ ਕੁਛ ਔਖਾ ਨਹੀਂ' । ਵਿਚਾਰ ਜੋਗ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੜਨਾ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੀ ਤੈ 

ਦੇਵੀ ਨੇ ਨਿਰਾ ਵਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਵੇਲੇ ਉਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਤ੍ਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹੇ ਪ੍ਭਾਵ 

-_- ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰ੪ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਦੇਵੀ ਆਪ ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 

ਪਦ ਦਲ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੦੨੨ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੧੨, 
੪੦ - 

ਤੋਂ ਸਤਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਬਾਜ ਹੈ । ਜੇ ਦੇਵੀ ਮੈਡ ਨਿਮੈੰਭ ਆਦਿਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਸਮੇਂ _ਸਰੀਫ 
ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਸਬੂਲ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਦੇ” ਕਾਰਨਾਮੇ 

ਸਨ ਤੇ ਮੁੰਭ ਨਿਮੰਭ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਕੱਟੇ ਸਨ ਤਦ ਹੁਣ ਬੀ ਉੱਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ 

ਕੌਮ ਆ੫ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਭ ਨਿਸੰਭ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪ੍ਭਾਵ ਪਾ ਥੇ ' 

ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜੋਤੀ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੈਦਾਨੇ ਜੈਗ ਵਿਚ ਆਕੇ ਲੜੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ 

ਆਦਿ ਭਵਾਨੀ ਤੇ ਜੋਤ ਮਹਾਨੀ ਤੇ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਰਚਨ ਪਾਲਨ ਸੈਹਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤਦੁ 

ਉਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਧਾਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕਰਤਬ ਸੀ; ਉਸ ਮਹਾਂ ਕਾਲ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਲ, ਕੋਈ ਦੁਗ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬਲ ਨਹੀਂ ੨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਲਜੁਗ ਉਸ 
ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨੋ ਵਰਜ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗਲ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਗਣ ਹੋਕੇ ਗਣਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਦੂ ਜੀ ਦੇ 
ਪੱਖ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੋਵੇ, ਯਾ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ 

ਲੇਖਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਕੇ ਆਪ 

ਲੜੀ ਹੋਵੇ।ਦੇਵੀ ਦੀ ਨਿਰਾ ਵਰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਅਰਬਤਾ ਰੁਹ ਜੀ ਦੇ ਅਪਣੇ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ 

੮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿ: ਨੇ ਅਦ੍ਰਸ਼ਕ ਮਸਾਰ ਵਿਦ ਸਭ ਤੋ ਵੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਵਰ? 

ਘਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ 
ਕਈ ਵੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾਂ ਪਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਤੇ ਅਲਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, 

ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਗੁਦੂ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਈ, ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । 

ਇਹ ਬੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਕਵੀ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 
ਤਾਂ ਜਪੁਜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਿਦ ਆਪ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ । 

ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਠੌਤਕ ਹੇਤ” ਗੁਟੂ ਜੀ ਨੇ ਹਵਨ >ੇ ਆਵ।ਹਨ ਦਾ ਏਲ ਰਚਾਇਆ 

ਸੀ। ਇਹ “ਕੌਤਕ” ਪਦ ਸਭਨਾਂ ? ਲਗ ਪਗ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀ ਚਟਿੱਤ ਦ ਅਖੀਰ ਪਰ 

ਵੀ ਲਫਜ਼ ਕੌਤਕ ਹੀ ਆਇਆਂ ਹੈ:-- 

ਯਬਾ:-“£ਕਉਤਕ ਹੇਤ ਕਰੀ ਕਵਿ ਨੇ ਸਤਿਸਯ ਕੀ ਕਥਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਭਈ ਹੈ ॥”% 
ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਚਹਿੰਤ੍ਰ ਆਦਿ ਅਨੁਵਾਦ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ 

ਪਰ ਇਹ ਟਪਲਾ ਨਾਂ ਲਗੇ ਕਿ ਉਪਾਸਕ ਹੋਠੇ ਤਰਜਮੇ ਕੀਤੇ ਯਾ ਕਰਾਂਏ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ 
ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਅੰਤ ਪਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਹ “ਕਉਤਕ ਹੇਤ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤ! ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਵ) ਪੁਗਫਾਉਣ] ਬੀ “ਕੌਤਕ ਮਾ: ਹੈ । ਕੌਤਕ ਦਾ ਮਤਲਬ 
ਹੈ ਤਮਾਸ਼ਾ,ਦਿਲਲਗੀ, ਐਸਾ ਕੌਮ ਜਿਸ ਵਿਚ ਓਪਰੇ ਦਿਲੋ' ਕਿਸੇ ਚੋਜ ਲਈ ਲਗਿਆ ਜਾਵੇ। 
ਗੀ ਬਿ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕਦੀ । 

ਦੋਂ 

` #ਮਾਰ ੬ ਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਰਾਣ ਵਿਚੋਂ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਲਏ ਹਨ । 

ਦੁਰਗਾ ਸਪਤਸ਼ਤੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ 'ਸਤਸਯਕੀ ਕਥਾ” ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹ ਹੈ ਦੇਖੋ 
ਮਾਰ ਕੰਤ ਪੁਰਾਣ ਅੱਧਜਾਯ ੮੧ ਤੋਂ ਂਗੇ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੦੨੩ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੧੨. 

ਸੋ ਜੇ ਪਹਿਲੇ “ਕੌਤਕ” ਲਈ ਲਿਖਕੇ ਲੇਖਕ ਸੱਜਨ ਘਟਨਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ 
ਵੇਲੇ ਬੀ ਕੌਤਕ ਮਾਤ ਦਿਖਾਲਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਵਿਚ ਵਦਤੋਵਜਾਘਾਤ ਨ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਤਕ ਮਾਤ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆੰ ਫੇਰ ਐਸੇ ਹਰਫ ਪਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ, 
ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪੁਜਾ ਪਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਹੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਬੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾੰ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨ ਖਕਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪੱਕਾ ਸਬੁਤ 
ਦੇਵੀ ਪੂਜਨ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਤੇ ਸੌ ਸਾਖੀ 
ਆਦਿਕ ਦੇ ਲੇਖ ਹੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਨ । 

ਕੌਤਕ ਮਾਤ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਪਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 
ਪਿਛੇ (ਸਫਾ ੫੦੦੮ ਤੋਂ ੫੦੧੬ ਪਰ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਆਏ 
ਹਾਂ । ਗੁਰੁ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਹੇਤ “ਸਤ ਸਯਾ ਦੀ ਕਥਾ ਉਲਥਾ ਕੀਤੀ ਆਪ ਬੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਸ 
ਭਾਵ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰਕੇ 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਵਾਹਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੀਰਰਸ ਉਦੀਪਕ ਸਾਹਿੱਤ 
ਵਿਚ ਬੀ ਕੇਵਲ ਕੌਤਕ ਮਾਤ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਭਾਵਨਾਂ ਕਹੀਆੰ 
ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੈਭਾਵਨਾਂ ਹੋਰ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਮਸਲਨ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਾਕ- 
ਤਿਕ ਮਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ > ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਮੂਜਬ ਆਪ ਦੇਵੀ ੫ਧੇਗ ਕਰਨੇ 
ਲਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਫਿਕਾਣਾ ਪਸੈਦ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਦੋਵੇ ਤੇ ਗੁਦੁ ਜੀ ਨੇ “ਧਰਮ ਵਿਚ 

ਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਮੁਲ ਮੂਜਬ ਦੁਖੀ ਜਾਣਕੇ ਆਗਿਆ ਅਰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 
ਰ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ?ਭਾਵਨ' ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੁਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨ ਨੈ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ । ਗੁਰੁ ਜੀ ਦੀ ਅਪਣੀ 
ਲਿਖੀ ਯਾ ਨਿਸਚੇ ਯੋਗ ਕਿਸੇ ਸਮਕਾਲੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਸੇ 
੧੯੪੬ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ _ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਇਕ ਅਮਰ 
ਵਾਕਯਾ ਸਮਬਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰ ਰਚਿਤ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇਕ ਅਕਾਲਪੁਰਖ 

“ਇਤਨਾ ਛਪ ਚੁਕਣੇਂ ਪਰ ਐਡੀਟਰ ਖਾ: ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ,ਨਾਮ- 
-ਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਰਾਮਹਰੀ ਪੁਸਤਕਾਲਯ ਵਿਚ ਜੇ ਸੇ ਸਾਖੀ ਦੀ ਪੋਬੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਦੀ 
ਕਿਪਾਲਤਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਅਖੀਰ ਪਰ ਇਹ ਦੇ 
ਲਿਖ ਜਾਣ ਦਾ ਸੈਮਤ ੧੯੪੭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰੈਤੂ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈ: 
੧੯੦੪ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਉਤਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਤੋਂ ਬੀ ੧੯੦੪ ਤਕ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ । 
੧੯੦੫ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਅਸਾਂ ਪਾਸ ਹੈ ਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛੇ ਸਫਾ ੫੦੦੨ ਤੇ 
ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ੧੯੦੫ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸੇ ਸਾਖੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੰਯਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪੁਤ੍ 
ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰ੍ਰੀਥੀ ਬੈਗਾ ਮ: ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ _ਤਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਪਾਂ= 
ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਹ ਪੋਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ 
ਉਕਤ ਬੁੰਗਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਰ 



_੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੦੨੩) ਰਿਤੁ ੩ । ਸੰ] ੧੨. 

`ਤੇ ਅਭੋਲ ਪਰਖਕੇ ਤੇ ਹਰ_ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਤਮ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੈ
ਭਾਸ਼ਨ 

ਪੜ੍ਹਕੇ ਅਪਣੀ ਵਿੱਤ੍ਰੇਕ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਵਿਵੇਚਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ` ਅਨੁਮਾਨ ਕੀਤਾਂ ਹੈ ਕਿਂ ਇਸ 

_ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਵਾਹਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੰਤਕ ਹੇਤ ਹੋਣਾ ਮੈ
ਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਆਪ ਸਾਂਹਿਬਾਂ 

` ਨੇ ਬੀ ਆਪਣੀ ਪੱਖ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾ ਨਹੀ
ਂ-ਦੱਸਿਆ । 

ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ੧੮੩੩ `ਤਕ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਉਗਾਂਹੀ ਦੈਵੀ ਪ੍ਰਗ- 

ਫਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ੧੭੯੮ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 'ਹੋਮ' ਮਾਤ 
ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ”, ਪਰ 

ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖਕ ਵੀ ਉਸੇ 
ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ 'ਕਿ “ਸਰਬ 

ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਸਿੱਧ ਮੁਨਿ ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦਿੱ
ਸ ਪਿਆ ਕਿ ਏਹ ਲੇਖਕ ਜੈ 

ਨਿਰਾ “ਹੇਮ ਕਰਾਇਆ” ਲਿਖਕੇ ਨਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਗ
ੁਜਰੀ 

੧੮੪੮ ਯਾ ੧੮੧੯ ਵਾਲੀ ਲਿੱਖਤ ਮੈਮਤ ਗ਼ਲਤ ਦੇ ਹੈ, ਕੌਤਕ ਮਾਤ੍ਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ । :੍ ਰ੍ ਪੀ 

_ “ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਏਥੇ ਚਾਰ ਉਗਾਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਨੇ ਯੋਗ ਹਨ
 । ਯਥਾ:- 

ਉਸ ਵਿਚ ਰਾਮਾਵਤਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ
 

ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਹਵਨ ਅਰੇਭ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਿ
ਚ ਤਾਂ ਫਰਕ 

ਰਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾੜ ੧੭੫੫ ਵਿਚ ਹਵਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 

ਇਸ ਸ੍ਰੈਜੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਛੁੱਟ 
ਦੂ 

`ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਤੰਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੀ_ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਪ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 

ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਦਵੀ ਪੂੰਜਨ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੀਕੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

`ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੈ ਹਵਨ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੌਰਾਣਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਹੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਦੂਜ
ੈ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 

ਲਮਕ 
ਤਖਤ 

$ਜੇਵਾ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵਿਚ ਭੀ ਇਹੋ ਹੂਬਹੂ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵ
ਾਲੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ । 

`.- ਨਵੀਨ ਲਿਖਤ ਵਾਲਾ ਸੈਮਤ ੧੭੪੨-੪੬ ਦੈਂਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਉਂਟੇ 
ਸਨ ਤੇ ੧੭੪੫ ਮੈਮਤ ਕਿਸ਼ਨਾਂ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਪਾਉਂਟੇਂ ਵਿਚ ਬਹਿਕੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਸਦੇ 

ਮੰਦਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੈ ੧੮੪੨-੪੬ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੈਮਤ ਗ਼ਲਤ
 ਹੋ ਗਿਆਂ । ਰਾ 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ। ___'( ੫੦੨੫) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੧੨. 
ਸ਼ਾਸਤਰ, ਬੇਦ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਣ ਤੇ ਉਪਰ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਦੇਵੀ ਪੂਜੀ ਜਾਣ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਵੱਯਾ ਸਦਾ ਸੈਗਤ 
(ਪਰਸਪਰ ਵਿੋਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ਾ “5%॥੯) ਹੈ, ਇਹ ਚਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਲਗਤਾਰ ਟੁਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਸੈਮਤ ੧੭੪੫ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਨਾਵਤਾਰ ਰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ 
ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ:- 
“ਮੈ ਨ ਗਨੇਸਹਿ ਪ੍ਰਿਥਮ ਮਨਾਊਂ ॥ ਕਿਸਨ ਬਿਸਨ ਕਬਹ ਨਹ ਧਿਆਊਂ ॥ 
ਕਾਨ ਸੁਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨ ਤਿਨਸੋ ॥ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੋਰੀ ਪਗ ਇਨਸੋ ॥ ੪੩੩ ॥ 
ਮਹਾ ਕਾਲ _ਰਖਵਾਰ ਹਮਾਰੋ ।। ਮਹਾ ਲੋਹ ਮੈ ਕਿੰਕਰ _ਥਾਰੋ ॥ 
ਅਪਨਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਰਖਵਾਰ । ਬਾਹ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਬਿਚਾਫ”? । ੪੩੪ ॥ 
ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ:-“ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਾਗੌਤ ਕੀ ਭਾਖਾ ਕਰੀ ਬਨਾਇ ॥ 

ਹਸ ਅਵਰ ਬਾਸਨਾ ਨਾਹਿ ਪਭ ਧਰਮ ਦੁੱਧ ਕੇ ਚਾਇ ।/ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ੧੭੫੩ ਵਿਚ ਮੁਕੇ 
ਚਹਿੱਤ੍ਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਪਰ ਚੌਪਈ ਲਿਖਕੇ ਅਪਣੈਂ ਪੂਜਜ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਜੁੱਧ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 
ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਕੇ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ 

ਰ੍ ਜੈ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਦੁਰਗਾ ਸਤਸਈ ਤਰਜਮਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ 
“ਕਉਤਕ ਹੇਤ ਕਰੀ ਕਵਿਨੇ ਸਤਿਸਯ ਕੀ ਕਥਾ ਇਹ ਪੁਰੀ ਭਈ ਹੈ” ਲਿਖਕੇ ਅਪਣੀ ਅਲੱਂ- 
ਗਤਾ ਤੇ ਉੱਚਤਾ ਤੇ ਇਕ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾੰ? ਦਾ ਪਹਿਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਰਸ ਇੱਕੋ ਦਿਖਾਲਦੇ 
ਚਲੋ ਗਏ ਹਨ । ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜੁੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਪਰ ਚਮਕੌਰ ਜੱਧ ਤਕ ਇਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਸਹਾਯਤਾਂ 
ਤੇ ਮੇਰਰ ਪੱਖ ਫ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਗਏ ਹਨ (ਦੇਖੋ ਸਫਾ ੪੪੮੪-੮੫)1 ਰਾ 

ਸੋ.ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ੧੭੫੫ ਦਾ ਵਾਕ “ਪਾਇ ਗਹੇ” ਵਾਲਾ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ 
ਸੁੱਚਕ ਹੈ ਅਧੰਭ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤਕ ਇਕੋ ਲਗਾਤਾਰੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੋ ਲਖਾਯਕ ਹੈ ਇਸ ਗਲ ਦਾ 
ਕਿ ੧੭੫੫ ਵਿਤ ਦੇਵੀ ਇਸ਼ਟ ਜਾਣਕੇ ਵਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ । 

(% ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਣਣ ਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਜੱਗ ਕਰਨਾ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇ ਦੀ ਫੇਰ ਇਕ ਉਗਾਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਵੀ 
ਸੱਜਣ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਪੰਨੇ ੪੯੬੭ ਪਰ 'ਜੋ ਕਿਛੁ ਲੇਖ ਲਿਖਿਓਂ 
ਵਾਲਾ ਸੈਯਾ । # 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਆਦਰ ਦੇ 
_ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹੈਨ । ਜੇ ਦੇਵੀ ਇਸ਼ਟ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਗਣ ਹੋਈ 
ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਤਾ ਪੰਡਿਤ ਚੇਤਿਓਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾਂ ਹੈ $? ਫਿਰ ਜਦ ਓਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਗੌਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨ ਤਾਰੂ 

` ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੰਢਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਜੁੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਪਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ 
ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲ 

ਰ੍ ਸਿਖ ੂ ੰ ਛੱ ਧਰਮ ਵਾਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੱਟ ਕਹਿ ਹਾ ਹੈ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੦੨੬) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੧੨. 

ਹੋਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੈਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸੁਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੀਰ ਰਸੀ ਕਰਨੀ 
ਦੀ ਪ੍ਰਸੈਸ਼ਾ ਦਾ ? ਸਗੋਂ ਇਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹੇ ਆਪਣਾ ਅਸੁਲ 
ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰਧਾਰੀ (ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੱਤਾ ਹੈ) 
ਦੁਇ ਹੀ ਦੇਵੀ ਤੇ ਦੇਵਗਣ ਹਨ । ਬੀਰਰਸੀ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਗੇ ਫਲਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦਾ 
ਨਿਰਾਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਅੰਤ ਦੇ ਦੋਹਿਰੇ ਵਿਚ ਸਾਫ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਸਰ ਜੀ ਕ਼ੋਧਾਤੁਰ 
ਹੋਕੇ ਖਿਬੇ ਤੇ ਰੋਜੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਪੈਕੇ ਰੋ ਪਏ । ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਕਦੇ ਉਸ ਹੋਤਾ 
ਦੀ ਹੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦੇ ਇਸ਼ਟ ਨਾਲ ਜਜਮਾਨ ਇਕ ਇਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਅਰ ਜਿਸ ਹੋਤਾ ਦੇ 
ਹੇਮ ਨਾਲ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ? 

(੬) ਤੀਜੀ ਉਗਾਹੀ ਬਾਹਰਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ੧੭੫੬ ਮੈਮਤਾੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਲਾਨ 
ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਰਸੀ ਵਿਚ ਵੈਰਵਾ ਔਰੈਗ? ਬ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 
ਨਵੀਸ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਨਾ ੪੯੯੮ ਪਰ ਤਰਜਮੇ _ਸਮੇਤ ਆਂ ਚੁਕਾ 
ਹੈ# ।ਉਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੰਗਾ ਆਦਿ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹੋੜਨਾ, ਪੌਰਾਣਾ ਆਦਿਕਾਂ ਤੋਂ 
ਛੁਵੌਣਾ ਤੇ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਵਰਜਨਾ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਵੀ 
ਨਹੀਂ ਪੂਜੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ 
ਸੀ ਤੇ ਹਵਨ ਜੈਸੀ ਵਿਧੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਪਾਨ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥ ੨ ਵਰ ਮਿਲੇ ਸਨ 
ਤਾਂ ਪੌਰਾਣਕ ਤ੍ਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਤੇ ਮਮਤੀ ਦੁੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 
ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ £ਦੇ, ਨਾਕਿ ਹੁਕਮ ਹੰਦਾ ਕਿ ਸਿਵਾਇ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਦੀ 
ਨਸ਼ੀਨ ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੰ ਨਾਂ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਤੋੜਕੇ ਇਕ ਭਾਈ ਹੋ ਜਾਓ । 
ਅਰਥਾਤ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ-ਵਰਨਾਸ਼੍ਮ-ਨਾਲੋਂ' ਟੁੱਟ ਜਾਓ ।-ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ 
ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਾਜਣਾ ਜਿਸਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਿੱਧਾਂਤ ਬਾਹਰ ਦੀ_ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬੀ ਇਹੀ 
ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਸ਼ਾਕਤਿਕ ਮਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਕੇ ਅਰਾਧਨਾ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦਾ 
ਫਰ ਦੇਣਾ” ਐਸੀ ਗਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । 

(ਸ) ਇਸ ਸਬੂਤ ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਤ ਨਾਮੇ ਆਦਿਕ 
ਜੈ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਦੇ ਦਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ੈਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਚ 
'ਸਫੁਣ ਹੁਕਮ ਰਖਦੇ ਹਨ ਜੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਜੇ ਕਦੇ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ 
ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਜਣ- ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਾਂਕ 2 ਹਦਾਯਤਾਂ ਲਿਖਦੇ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਾਕ ਕਦੇ ਨਾਂ 
ਲਿਖਦੇ । ਵੰਨਗੀ ਮਾਤ੍ਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਉਂ ਹਨ:- 

_____ ੭੫੫ ਦੇ ਹੜ ਵਿਚ ਆਖਿਆ 'ਪਾਇ ਗਹੇਂ ਤੇ ੧੭੫੬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿ ਹ ਇੱਸ 
ਇਹ ਐਲਾਨ ਇਕ ਭਾਵ ਦੇ ਹਨ । ਗੋਯਾ ੧੭੫੫ ਦੇ ਹਾੜ ਤੇ ੧੭੫੬ ਦੀ ਵਸਾਈ ਵਿਚ 
ਭੂ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੋ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । £ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੦੨੭) ` ਚਿਤੁ ਤੇ । ਅਨੂ ੧੩. _ 
੧, ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ:- 

“ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੋਰ, ਮੜ੍ਹੀ, ਮਸੀਤ, ਮੁੱਲਾਂ, ਕਾਜੀ, ਬਾਹਮਣ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ 
੨, ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਜੀ: 

“ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਮਣ, ਬੁੱਤ, ਤੀਰਥ, ਦਵੀ, ਦੇਵਤਾ, ਬਰਤ, ਪੂਜਾ, ਅਰਚਾ, ਸਰ ਜਤ, 
ਪੀਰ, ਬ੍ਰਹਮਣ ਪੁੱਛਣਾ, ਤਰਪਨ, ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਕਿਤੇ ਵਲ ਚਿਤ ਦੇਵੈ ਨਾਹੀ” । ਰ੍ 

੩. ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ:- 
“ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋ ਛਾੜ ਕਰਿ ਭਜੈ ਦੇਵ ਕੁਈ ਔਰ । ਜਨਮ ਜਨਮ ਕ੍ਰਮਤਾ ਵਿਰੈ ਲਹੈ ਨ 
ਸ਼ੁਖ ਕੀ ਠੌਰ ॥੧੬॥ ਮੜ੍ਹੀ ਗੋਰ ਦੇਵਲ ਜੋ ਮਾਨੇ । ਪਰ ਪੰਥਨ ਕੋ ਊਚ ਬਖਾਨੇ । ਸੇ ਸਾਕਤ 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਖ ਨਾਹੀਂ । ਫਾਸ ਪਿਓ ਜਮ ਕੰਕਰ ਪਾਹੀ ॥੨੨॥ ਬਾਬ ਗੁਰੁ ਸਿੱਖਨ ਕੀ ਸੇਵਾ । 
ਮਿਬਿਆ ਮਾਨੋ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ । ਲੋਣਾ ਦੇਣਾ ਖਾਲਸੇ ਆਨ ਦੇਵ ਸਭ ਝੂਠ । .ਅਉਰ ਦੇਵ 
ਕੀਮ ੨੯॥ 

੪. ਪ੍ੱਮ ਸੁਮਾਰਗ (੧੮੮੦ ਬਿ:):- . 
“ਮਠ, ਮੜ੍ਹੀ, ਬੁਤ, ਤੀਰਥ, ਦੇਵੀ, ਦੇਵਤਾ, ਬਰਤ,ਪੂਜਾ,ਅਰਚਾ, ਮੰਤ੍ਰ, ਜੰ; ਪੀਰ, ਪੁਰਖ, 
ਝ੍ਹਮਣ ਪੁੱਛਣਾ, ਤਰਪਨ ਕਰਨਾ, ਗਾਯੜ੍ਰੀ, ਸ੍ਰਾਧ, ਹੇਰਤ ਕਿਤੇ ਵਲ “ਦੇਖ 2 ਨਾ 

ਪੁਨਾ: -“ਦਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਖਾਏ? । ` “ਲਾ 
੫; ਉਨ ਪਦ ਭੋਗ”! । ਪੁਨਾ:-“?ਰਾ ਸਿਖ.ਸੀਤਲਾ ਨਾ ਮਾਨੈ??। 

ਰਿ ਏਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦਲੀਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹਨ ਕਿ ਦੇਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਟ 
ਲੰਨ ਗੀ ਬਾਗ ਅਰ ਤੇ ਰਲੀ ਅਰ ॥। ੍ ਰ 

_ਤੇ ਓ੩॥ € 



ਲਿਜਾ ਵਾ 

_ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੫੦੨੮) _'._ _ਰਿਤੂੜ।ਅੰਸੂ੧ੇ, 
._.._ ੧੩. [ਪਹੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼! ______ 
ਦੋਹਰਾ॥ਭੈਰਵ ਸ਼ਬਦ ਉਤੈਗ। ਤੇ ਅਰੁ ਹੋਵਨਿ ਭੁਵਚਾਲ/ਸੈਲਪਤੀ ਸਭਿਹੂੰ 
ਲਖਜੋ ਬਿਦਤਨਿ ਕਾਲੀ ਕਾਲ ॥੧॥ ਤੌਪਈ। ਬਹੁਰ ਸੁਨਜੋਂ ਬਰ ਲੇ ਗੁਰ 
ਆਏ।ਅਦਭੁਤ ਲਖਿ ਕਰਿ ਉਰ ਬਿਸਮਾਏ।ਭੀਮਚੇਦ ਤੇ ਆਦਿਕ ਜੇਈ। 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਬੋ ਚਾਹਤਿ ਸੇਈ॥੨।.ਪਠਿ ਪਠਿ ਕਰਿ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਉੱਖਹਾਰ। 

_ ਆਇ ਪਹੂਚੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ । ਸਭਾ ਸਥਾਨ ਬਿਸਾਲ ਸੁਹਾਵਾ । ਅਨਿਕ 
ਚੇਗ ਕੋ ਫਰਸ਼ ਡਸਾਵਾ ॥ ੩॥ ਬੀਚ ਸਿੰਆਂਸਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰਾਂ । 
ਸੁਭਟ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਚਹੁ ਫੇਰ।ਚੇਤੋ ਆਦਿਕ ਬਡੇ ਮਸੈਦ । ਬੂ ਦੇਹਿ ਅਰ 
ਧਨੀ ਬਿਲੀਦ ॥੪॥ ਕਵਿ ਗੁਨ ਜਨ ਸੋਂ ਸਭਾ ਸਪੂਰਨ । ਬੈਠੇ ਸ਼ੋਭਤਿ ਹੈਂ 
ਬਿਧਿ ਰੂਰਨ।ਭੀਮਚੈਦ ਤੇ ਆਦਿਕ ਰਾਜੇ/ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਿਨਿ ਕੇ ਕਾਜੇ 
॥੫॥ਰਿਦੇ ਰਾਜ ਮਦ ਧਰੇ ਬਿਸਾਲਾ। ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਿਭੂਖਨ ਜੁਤਿ ਭਟ ਜਾਲਾ। 
ਕਰ ਬੈਦੇ ਖੈਦਨ ਕਹੁ ਕਰੀ । ਧਨ ਕੀ ਭੇਟ ਅੱਗ੍ਹ ਕਰਿ ਧਰੀ ॥ ੬ ॥ 
ਆਇਸ ਲੋ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਤੀਰ । ਖੜਗ ਸਿਪਰ ਕਹੁ ਧਜ਼ੇ ਸਰੀਰ । ਦੇਵੀ 

ਬਿਦਤਨਿ ਤੇ ਬਿਸਮਾਏ। ਸਭਾ ਮਬਾਰ ਬਿਰੇ ਸਮੁਦਾਏ/੭॥ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ 

ਗੁਰੂ ਕੌ ਰੈਂਗ । ਖੜਗ ਬਿਸਾਲ ਕਸੇ ਕਣ ਸੈਗ । ਤੀਖਨ ਤੀਗੰਨ ਭਰਮੇ 
ਨਿਖੰਗ । ਧਨੁਖ ਦਰਾਜ਼ ਠਿਠੁਰ ਬਰ ਅੰਗ॥੮ ॥ ਢੁਰਤਿ ਚਮਰੇ ਸ੍ਰੰਢਰ 
ਬਹੁ ਬਾਰੀ । ਝੂਲਤਿ ਕਲਗ਼ੀ ਅਤਿ ਛਬਿ ਵਾਰੀ।ਬਸਤ੍ਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਹੁ ਮੋਲ 

_ਬਿਭੂਖਨ । ਸੁਭਹਿੰ ਸਿੰਆਸਨ ਪਰ ਬਿਨ ਦੂਖਨ ॥ ੯॥ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 
ਰਾਜਨ ਸਨ'ਕੀਨ॥ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਸਭਿਹਿਨਿ ਭਠਿ ਦੀਨਾ“ਮਹਾਰਾਂਜ!ਦੇਵੀ 

ਬਿਦਤਾਈ । ਤੁਮਰੇ ਬਿਨ ਕਰਿ ਕੌਨ ਸਕਾਈ ॥ ੧੦ ॥ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ 

ਬਾਂਛਤਿ ਬਰ ਲੀਨਾ।ਭੀਮ ਕੁੰਚਾਲ ਆਦਿ ਸਭਿ ਚੀਨਾ। ਤੁਰਕ ਤੋਂਜ ਤਪ- 

੩੧ ਜਗ ਭਾਰੀ । ਬਿਨ ਰਾਵਰਿ ਕੌ ਕਰਿ ਨਿਰਵਾਰੀ” ॥ ੧੧ ॥ ਜ਼ਿਦ 

ਮਨੋਰਥ ਪੰਥ ਕਰਨਿ ਕੋ।ਸਫਲਹਿ ਜਬਿ ਦਿਹੁ ਰਾਜ ਧਰਨਿ ਕੋ'।ਇਤਯਾ` 

ਦਿਕ ਗਿਰਨਾਥ ਉਚਾਰੇ । ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਭਏ ਪ੍ਰਸੈਨ ਉਦਾਰੇ ॥ ੧੨॥ਦਹਰਾ॥ 

ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ ਕੀ ਗੁਹਨ ਤਮ ਕਰਹੁ ਸਕਲ ਮਿਲਿ ਆਪ । ਪਾਹੁਲ ਖੰਡੇ 

ਕੀ ਲਵੋ ਵਧਿ ਹੈ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ॥੧੩॥ਚੌਪਈ ॥ ਅਵਨੀ ਘਨੀ ਰਾਜ ਲੀ 

ਦੇਹੀਂ । ਅਪਰ ਨਿਪਤ ਸਭਿ ਸੇਵ ਕਰੇਹੀ' । ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਐਸ਼੍ੂਰਜ ਵਧੀਹ 
“ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ । “ਕੌਣ ਦੂਰ ਕਹੇ । ॥ 



_ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ।___( ੫੦੨੯) _ _ ਰਿਤੁ ੩। ਅੰਸੂ ੧੩, 
ਬਿਸਾਲਾ । ਕਰਹੁ ਸਦਾ ਧ੍ਰਮ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ?॥੧੪॥ ਸੁਨ ਰਾਜਨ੍ਹਿ ਮਿਲਿ 

ਕਿਯਸਿ ਬਿਚਾਰਾ । ਦੇਕ ਮਤੋ ਕਰਿ ਸਭਿਨਿ ਉਚਾਰਾ । “ਲਾਂਗ,ਉਪਵੀਤ, 

ਸਿਖਾ ਦਿਹੁ ਰਹਿਨੀ" । ਅਪਰ ਸਰਬ ਮਾਨ/ਹੈ ਤੁਮ ਕਹਿਨੀ ॥ ੧੫ ॥ 

ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੋ ਧਰਮ ਬਡੇਰਾਂ । ਸਰਹਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਿਨ ਕਿਸ ਬੇਰਾ#। 
ਪਾਤਕ' ਬਿਥੈ ਭੱਦ ਭੀ ਕਰਨਾ।ਤਰਪਨਿ ਆਦਿ ਜਨੇਊ ਬਰਨਾ' ॥੧੬॥ 
ਜੇ ਨਹਿ ਧਰਹਿੰ ਧਰਮ ਨਹਿ ਰਹੈ । ਕਰਿ ਉਪਹਾਸ“ ਅਪਰ ਨਰ ਕਹੈ । 

ਜਗਤ ਕਾਨ ਨਹਿ ਰਹੈ ਹਮਾਰੀ । ਜਿਸਕੇ ਬਰਤਹਿੰ ਹੁਇ ਅਨੁਸਾਰੀ ॥ 

੧੭ ॥ ਪਾਹੁਲ ਦੇਹੁ ਆਪ ਕੀ ਜੋਊ । ਬਨਹਿੰ ਸਿੱਖ ਤੁਮਰੇ ਸਭਿ ਕੋਊ । 

ਰਾਵਰਿ ਰੀਤਿ ਬਤਾਵਹੁ ਜੈਸੇ । ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਹਿ ਸਭਿ ਤੌਂਸੇ' ॥ ੧੮ ॥ 

ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਬਿਗਸੇ ਸੁਨਿ ਬੈਨਾ।ਬੋਲੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਭਿਗੋਏ ਨੰਨਾ“ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ 

ਤੇ ਆਦਿਕ ਅਪਰੇਂ । ਦੇਤਿ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਿਜ ਰੇਗਤਿ ਕਪਰੇ ॥ ੧੯॥ 
ਪੁਰਬਲੋ ਬ੍ਹਮੇ ਕੀ ਕਾਨ" । ਸਕਲ ਮਿਟਾਇ ਦੇਤਿ ਮੱਤ ਆਨ“ । ਹਮ 
ਤੋਂ ਤਮ ਕੌ ਰੀਤਿ ਭਲੋਰੀ । ਦੇਤੇ ਹੈਂ, ਸਭਿ ਲੋ ਤਿਨਿ ਹੇਰੀ ॥ ੨੦ ॥ ਜੋ 
ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਨ ਸਿ । ਰਾਖਹੁ ਕੋਸ਼ ਮੁਹਰ ਗੁਰ ਕੀਨਸਿ'” । ਖੜਗ 

ਜਨੈਊ ਹਿਤ ਇਸ ਲੋਗ"'।ਹਨਹੁ ਦੁਸ਼ਟ ਭੋਗਹੁ ਛਿਤ ਭੋਗ॥ ੨੧ ॥ ਹਿਤ 
ਪੁਲੋਕ ਕੇ ਗਕਾਨ ਜਨੇਉ । ਪਹਿਰਹ ਪਾਇ ਸਰਬ ਸੁਖ ਜੇਉ । ਸਿੰਘਨਾਮ 
ਧਰਵਾਇ ਸਪ੍ਰੀਤੀ । ਪਹਿਰਹ ਕਾਛ ਸ ਪੂਰਬ ਰੀਤੀ ॥ ੨੨॥ ਦੌ ਹਜ਼ਾਰ 
ਸੈਮਤਿ ਬਿਤ ਗਯੋ/ਤਬਿ ਇਕ ਨੰਦ ਨ੍ਰਿਪਿਤਿ ਜਗ ਭਯੋ।ਤਿਨ ਬਿੱਪ੍ਨ ਤੋ 

ਭੈ ਕੁਛ ਮਾਨਾ ।-ਬਰਨੀ ਕਰਹਿ ਮੰਤ੍ਰ ਪਢਿ ਨਾਨਾ॥੨੩॥ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ 
ਲੋਤਿ ਕਰਿ ਸੋਇ।ਮੋਹਿ ਬਿਗਾਰੈ' ਅਸ ਨਹਿ ਹੋਇ'ਬਰਨੀ ਕਗੰਹੇ ਰਾਜ 

ਉਲਣਾਵੈਂਰਿਪੁ ਦਿਸ਼ਿ ਹੁਇ ਜਥਿ ਧਨ ਕਛੁਪਾਵੈਂ"“-॥੨੪॥ਦਿਮਬਿਚਾਰ 
ਧੋਤੀ ਦੇ ਲਾਂਗੜ, ਜੋਢੁ ਤੇ ਬੋਦੀ (ਇਹ) ਰਹਿਣ ਦਿਓ । “ਮਰਨੇ । “ਸੀਸ ਆਦਿਕ ਮੁਨਾਵਣਾ । 

ਏਤਰਪਨ ਆਦਿ ਕਯਾ ਲਈ ਜਨੈੋਊ (ਜ਼ਰੂਰੀ) ਕਿਹਾ ਹੈ (ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ) । “ਮਖੌਲ । £ਖਣ 

_ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੇਰ (ਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ) । ਆਪਣਾ ਢਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਕਪੜੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । 
_` ੯ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਕਾਣ (ਜਨੇਊ ਬੈਦੀ ਆਦਿ) । ਹੋਰ ਮਤਾਂ ਵਾਲੇ । "ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਲਾਈ 

ਹੈ ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਹਰ ਬਨਾਯਾ ਹੈ । "ਖੜਗ ਰੂਪੀ ਜਨੇਊ (ਦਿੱਤਾ ਹੈ) 

` ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ (ਭਲੇ ਲਈ)। "ਕਿ ਨਾਨਾ ਮੰਤ੍ਰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਬਰਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਬ੍ਰਾਹਮਨ)। 
੧੩ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਕਰ ਦੇਣ (ਬ੍ਰਾਹਮਨ) । "$ਭਾਵ,ਮਤਾਂ ਧਨ ਲੇਕੇ 
ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ ਤੇ,ਵ੍ਰਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਉਲਟਾ ਦੇਣ । ਦਪਾਂ:-ਕੇਰਾ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੦੩੦ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੧੩. 

ਤਿਨ ਬਿੱਪ੍ । ਥਲਾਏ। ਕੁਛੁ ਧਨ ਦੇ ਕਰਿ ਸਿਰ ਮੁੰਡਵਾਏ। ਪੁਨ 'ਸ਼ਲੋਕ 
ਤਿਸ ਬਿਧਿ ਕੇ ਕਰੇ ।ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਨਿ ਮੈਂ ਲੋ ਧਰੇ॥੨੫॥ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਸਿਰ 

ਮੁੰਡਵਾਵਨਿ ਲਾਗੇ। ਰੀਤਿ ਬਿਪਰਜੈ ਇਮ ਭੀ ਆਗੇ । ਐਸੇ ਭਰਮ ਤਜਹੁ, 
ਰਖਿ ਕੇਸ਼ਾਂ।ਪਹਿਰਹੁ ਕਾਛ ਸੁਭਟ ਬਰ ਬੇਸ॥੨੬॥ਜੇ ਅਸ ਨੀਕੋ ਬੇਖ ਨ 

#ਇਹ ਗਲ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹਨ । 

ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ,ਹਰ ਕੌਮ ਤੇ ਹਰ ਨਸਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ, ਸੈਸਾਰ ਭਰ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਦੱਸਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੁਖ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ 
ਗੌਰਵਤਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਬਦੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । 

ਮੈਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਸਤਕ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਮਿਲੀ ਹੈ 
ਉਹ ਰਿਗ ਵੇਦ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਆਰੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਰਿਗ ਵੇਦ 
ਮੰਡਲ ੮ ਸੂਤਕ ੧੭ ਦੈ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਮੰਤਰ ਇਹ ਹੈ:- 

ਅਤ੍ਹਾ ਬ੍ਹਮਯੁਜਾ ਹਰੀ ਵਹਤਾਮਿੰਦਰ ਕੇਸ਼ਿਨਾ । ਉਪ ਬ੍ਰਾਹਮਾਣਿ ਨ: ਸ੍ਰਿਣੁ । 
ਅਰਥ-( ਇੰਦ ) ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ (ਕੇਸ਼ਿਨਾ) ਕੇ ਕੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ (ਬ੍ਰਹਯੁਜਾ) ਬ੍ਹਮ ਨ ਅਭੇਦ 

ਹੋਣ ਵਾਲੇ (ਹਰੀ) ਆਤਮਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦੋਵੇਂ (ਤਾ) ਆਪਨੂੰ (ਆ ਵਹਤਾਮ) ਪ੍ਵਾਨ 
__ਇਸ ਮੰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿਕੇ ਪ੍ਾਰਬਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਾਂ 

ਨਾਲ ਰਿਗ ਵੈਦ ਮੌਭਲ ੬ ਸੂਕਤ ੫੫ ਮੰਤਰ ੨ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਣਾ ਜੂਟ ਹੋਣਾ 
ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ । ਰਿਗ ਮੰਡਲ ੧ ਸੂਕਤ ੧੧੪ ਮੰਤਰ ੫ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ 

ਦੀ ਪ੍ਸੋਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿਚ ਅਜੇਹੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਤ੍ਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੇਦਾਂ, 
ਵਿਦਕਾਨਾਂ,ਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੇਸ਼ ਹਣਾ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ । 

ਯਜੁਰ ਵੇਦ ਅਧਕਾਯ ੧੯ ਮੰਤਰ ੯੨ ਸਉਂ ਹੈ£- 
“ਅਤਮਨ੍ਰਪਸਬੇ ਨ ਵ੍ਕਸਯ ਲੋਮ ਮੁਖੇ ਸ਼ਸ਼੍ਣਿ ਨ ਵਜਾਘ ਲੋਮ 
ਕੇਸ਼ੋ ਨ `ਸ਼ੀਰਖਨਯਸ਼ਸੇ ਸ਼੍ਿਯੈ ਸ਼ਿਖਾ ਸਿਗ੍ਰੰਹਸਜ 'ਲੇਮ 
ਇਸ ਮੰਤ੍ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਹੜਾ ਅਵਮੀ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ 

ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਐਸ਼ੂਰਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਯਜੁਰ ਵੇਦ ਅਧਜਾਯ ੨੦ ਮੰਤ੍ਰ ੫ ਵਿਚ ਕੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦਾੜ੍ਰ 

੧੦ ੬<-"ਉਿ ਸਿ 
ਦੀ ਮਹਿੰਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । 

ਸਾਮ ਵੇਢ ਦੇ ਪ੍ਰਪਾਠਕ ੩ ਅਧੜਾਯ ੨ ਦਾ ਮੰਤ੍ਰ ੨ ਐਉਂ ਹੈ£- ਰ 

“4ਅਤਸ਼ੂਵ੍ਰਾ ਗੀਰਭਿਰ੍ਦਸੁਗਦਿੰਦ੍ ਕੇਸ਼ਿਭਿ: ਸੁਤਾਵਾਂ ਆਵਿਵਾਸਤਿ ॥'_ ਰ੍ 

ਵਹਦ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਤਜਂ ਦੀ ਪਰਰਬਨਾਂ ਕਬੂਲ ਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸ਼ਾ 
ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । 

ਅਬਰਢ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਮੰ ਢਿਚ [ਰੂ 
ਕ ਵਿੱਚ ੧ (<= ੫੦ 9੪" 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ਰ (੫੦੩੧) _ਰਿਤੁ ੩ । ਔਹ ੧ਭੈ, 

ਭਾਵੈ । ਤਬਿ ਕਰੀਅਹੁ ਜਸ ਤੁਮ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਜੋ ਨਹਿ ਲੋਵਹੁ ਇਹੁ ਮਗ 
-ਲਵ[ਪਿਫਨੇ 9ਨ ਦੀ ਤਾਕੀ ਟੁਰ 
ਅਗੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ਼ ਲੰਮੇ ਤੇ ਅਨਭੁਰ ਹੋਣ; ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ 
ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ਼ 
ਸਰਕਟ ਘਾਸ ਵਾਂਗ ਵਧਣ” । 

ਰ ਉਪਨਿਖ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਮਹਿੰਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਛਾਂਦੇਗਗ ਉਪਨਿਖ਼ਦ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਪਾਠਕ ੧ ਖੰਡ ੬ ਪ੍ਰਵਾਕ ੬ ਐਉਂ ਹੈ:- 

`੪ਅਥ ਯਦੇਵੈਤਦਾਦਿਤਜਸਯ ਸ਼ੁਕ੍ਰੰ ਭਾ: ਮੈਂਵ ਸਾਉਂ ਥ ਯੌਨੀਲ ਪਰ: `ਕਿਖਣ 
ਤਦਮਸਹਤਸਾਮ । ਅਥ ਯ ਏਖ਼ੋਉੰ ਨ੍ਤਰਾਦਿਤਯੇ ਹਿਰ੍ਣਮਯ: ਪੁਰੁਖ਼ੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਕਤੇ 
ਹਿਰਣ੍੍ਸ ਛੱ ਆਪ੍ਣਖਾੜ ਸਰ੍ਵ..ਏਂਵ ਸੁਵਰ੍ਣ: ।? 
(ਸੱਤਰਾਦਿਤਜੇ) ਇਸ ਦਿ੍ਸ਼ਟਮਾਨ ਜਗਤ ਵਿਚ (ਹਿਨ੍ਣਮਯ:) ਨੁਰਾਨੀ (ਪੁਰੁਸੋ) 

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ (ਦ੍੍ਿਸ਼ਯੰਤੇ) ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਹਿਰ੍ਣਗਸ਼ਮਸ਼ ). ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੂਛਾਂ 
ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੈਗ ਦੀਆੰ ਹਨ ਤੇ (ਹਿਰ੍ਣਯਕੇਸ਼) ਸੁਨਹਿਰੀ ₹ਗ ਦੇ ਕੇਸ਼ ਹਨ। `____ 

ਮਨੂੰਸਿੰਮ੍ਤੀ ੪-੮੩ ਵਿਚ ਕੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੜਨਾ ਵਰਜਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ੮-੨੮੩ ਵਿੱਚ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ਼ਾੰ ਤੋਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕਟਵਾ ਦਿਤੇ 
ਜਾਣ । ੭-੯੧ ਵਿਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । ੬-੨ ਵਿਚ ਗ੍ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ 
ਕੇਸ਼ਾਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । ੬- ੬ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਨਪਰਸਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸ਼ ਰਖਣ 1 

| ਵੇਦ ਉਪਨਿਖ਼ਦਾਂ ਸਿੰਮ੍ਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੁਰੀ ਦੱਸਿਆ 
ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣਾ ਮੰਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਆਦਿ ਵੇਦ ਤਿੰਨ ਹਨ । ਮੰਨੂਸਿੰਮ੍ਰਤੀ ਤੇ ਗੀਤਾ ਵਿਚ ਵੇਦ ਤਿੰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਤ ਵਿਚ ਬੀ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ਼ ਜਾਨ ਬਰਾਬਰ 
ਪ੍ਰਿਯ ਦੱਸੇ ਹਨ । ਅਥਰਵ ਵੇਦ ਬਹੁਤ ਪਿਛੋਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਧਣ, 
ਸਿ ਅਨਕੁਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ 
ਮੰਰ“ਯੋਨਾ ਵਪਤ੍ਸਵਿਤਾ ਛੁਰੇਣ ਸੋਮਸਯ ਰਾਜਜੋ ਵਰਣਸਜ ਵਿਦਹਾਨ। ਤਨ ਬਗਾਣੇ ਵਪਤੇ 

ਬਾਗੀ 2੩ ̀ £ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਵੇ ਨੌਠ 

ਜੇ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਵੇਖੋ:-ਰਿਗ ੬-੫੫-੨, ੩੮-੪੧--੯, ੩-੪੫-੧, ੫-੭-੭) 
੫-੮-੨, ੩-੧੪-੧; ੩੧੭੧; ੮-੧੪-੧) ੬-੧੫-੧, ੪੪-੧੬੪-੧, 
'੬-੨-੩, ਆਦਿਕ । __ਯਜੁਰ-੨੫-੩, ੨੦-੧, ੧੬-੨੯, ੧੬-੬੯, ੧੬-੧੦; 
੧੧-੫੬, ੧੬-੪੦; ੪੩ _੨੦-੫, ੨੦੮੫੩, ਸ਼ਾਮ-੩-੨-੮-੨ 

੧-੯੧-੧੮ __ ਅਥਰਵ-੬-੧੩੭-੧, ੧੧-੫-੬, ੧੯-੩੨-੨, ੧੯-੬-੧, 
-੧-੨੮-੩, ੬-੯-੧, ੬-੧੩੬-੨, ੬-੧੩੭-੨; ਇਤ ਵਿ 
'੧੧-੮-੧੧, ੧੧--੮-੧੨ ਆਦਿ। -.:_ ਰ 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੫੦੩੨) __ਚਿੜਤੇ। ੧੩. 
ਪਾਵਨ । ਹਮ ਤੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਪੰਥ ਚਲਾਵਨਿ ॥੨੭॥ ਦੋਹਰਾ॥ ਕਿਰਤ ਕਰਤਿ 

ਢਾਰਹੁੰ ਬਰਨ ਬਨਿ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਦੀਨ ॥ ਤਿਨ ਕੌ ਪਾਹੁਲ ਦੇਹਿ ਹਮ 

“ਲਗ/-ਡ> ਪੰਨੇ ਦੇ ਧਾਤ ਟੂਕ ਇਹ ਹੈ) 
ਦਮਸਯ ਗੋਮਾਨਸ਼੍ਵਾਨਯਮਸੂ ਪਜਾਵਾਨ” । [ਅਥਰਵ ਕਾਂਡ ੬ ਸੂਕਤ ੬੮ ਮੰ: ੩1) 

ਆਯਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਲ ਦੇ ਕੇਸ਼ ਸੇਮਰਾਜਾ ਵਾਂਛੂ ਮੰਨੇ । 

ਓਮ ਰਾਜਾ ਬਾਬਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ) ਕਿ ਉਸ ਨੇ 

ਬ੍ਹਸਪਤੀ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਤਿਵੇਂ “ਉਤਸਾ” ਨਾਮ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਨ ਦੀ ਭੱਦਾ ਨਾਮੇ ਤੀਵੀਂ 

ਵਰਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ । ਤਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈ ਤੀਵੀਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਫੂਕਦੇ ਸਨ (ਦੇਖੋ 

ਮੰਨੂ ਅ: ੮, ਸੰ: ੩੭੨ ।):-ਪੁਮਾੰਸੀ ਦਾਹਸੇਤ੍ਪਾਪੰ ਸ਼ਯਨੇ ਤਪ੍ਰ ਆਯਸੇ । ਅਭਯਾਦਧਰਲ੍ਹ 

ਕਾਸ਼੍ਨਿ ਤਤ੍ਰ ਦਹਜੇਤ ਪਾਪ ਕਿਤ” ਸੋ ਸੋਮਰਾਜ ਤੇ ਵਰਨਦੇਵ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਨੀ ਸੀ । 

ਬ੍ਰਹਮਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਥਾਵੇਂ 

ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ । ਯਥਾ:-“ਮੌਣ੍ਡਨ ਪ੍ਰਾਣਾਂਤਿ ਕੋਦੰਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਸਯ ਵਿਧੀਯਤੇ । 

ਇਤਰੇਖ਼ਾਂਤੁ ਵਰ੍ਠਾਨਾਂ ਦੈਡ: ਪ੍ਰਾਣਾਂਤਿ ਕੋ ਭਵੇ=” [ਅ: ੮ ਮੰ: ੩੭੯] । ਅਰਥਾਤ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ 

ਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨਣਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਰਣਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ 

ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ । ਸੋ ਅਥਰਵ ਵੇਦ ਵਿਚ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਯਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰਾਧੀਆੰ ਦੇ ਅਪ੍ਰਾਥ 

ਵਿਚ ਕਟੇ ਗਏ ਕੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ । ਰ 

੍ `_ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ਼ ਹੀਨ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਉਲਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਭੈੜੀ ਰਵਸ਼ ਟੁਰੀ, ਦੂਜਾ ਪਤਾ ਕਵੀ ਜੀ” ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਨੰਦ ਖਾਨਦਾਨ 

ਦਾ ਮਗਧ ਵਿਚ ਰਾਜ ਚੰਦ ਗੁਪਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੱਢੇ ਇਕਾਨਵੇ' ਬਰਸ ਤਕ ਰਿਹਾਂ ਹੈ
 । ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਠੈਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਚੈਦ ਗੁਪਤ ਮੋਰਯ ਨੇ ਰਾਜ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ । 
ਰ 

____ ਬੁੱਧ ਜੀ ਕੇਸ਼ਾਧਾਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿੱਖੁ ਤਯਾਗ ਦੇ ਬਹੁੰਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਤੋਂ . 

ਸਰੀਰਕ ਖੁਬਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ (ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨੀ ਭਿੱਖੂ) ਸਿਰ ਮੁੰਨਣ ਲਗ 

ਪਏ ਸੇ । ਇਥੋਂ ਰੀਸ ਵਧਦੀ ਗਈ । ਨੰਦ ਰਾਜਿਆੰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ' ਬ੍ਰਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ 

ਦੇਕੇ ਮੁੰਭਨ ਦੇ ਸਲੋਕ ਰਚਵਾਉਣੇ, ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਆਖੇਪ ਕਰਵਾਉਣੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਕੇਸ਼ ਹੀਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰ 

ਇਹ ਰਾਜੇ ਉੱਵ ਬੀ ਸ਼ੂਦਰ ਮੰਨੇ ਜੰੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹਿੰਦੂਆੰ ਨੂੰ ਪਤਿਤ ਕਰਨ . 

ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ “ਮਹਾਂ ਪਦਮ _. 

ਨੰਦਾ ਖਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਬੋਧ ਤੇ ਜੈਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੀ “ਮਹਾਂ ਪਦਮ 

ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕੁਲ ਦਾ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ। ਰ ਰ ਰਾ ਹਾ 

ਰ . ਇਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬ੍ਰਾਨੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੈਰ਼ੀਬਰ ਤੇ ਈਸਾ ਜੀ ਕੇਸ਼ਾਧਾਰੀ ਸਨ। ਕੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਲ- 

ਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਦਨਾਮੇ ਵਿਚ ਹੈਵਵਿਸ਼ਸ਼ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕਾਜ਼ੀਟ/ਬਾਬ੧-੩ਤੋਂ ੧੬, 
ਰ੍ #ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਐਨ੧ ਸੰਸੂ ੪੭ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਸ਼ਾਂ ਬਾਬਤ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। _ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ । ( ੫੦੩੩) _ ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੧੩, 

ਛਿਤਪਤਿ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥ ੨੮ । ਚੰਪਈ ॥ ਸ਼ੁਭ ਕ੍ਰਿਤ ਬਿਨ ਬਲ ਹੀਨ 
ਅਨਾਬਾ।ਹਮ ਧਰਿ ਤਿਨ ਮਾਥੇ ਪਰ ਹਾਥਾ!ਤ ਰਕਨਕੋ ਦੇ ੩ਰਤ ਤੁਰਾਈ'। 
ਮਗ਼ਲ ਚ਼ਮੁੰ ਦੇ ਗਰਦ ਮਿਲਾਈ ॥ ੨੯॥ ਸਿਵਕਾ ਘੋਰੇ ਗਜ ਅੰਬਾਰੀ । 
ਤੰਬੂ; ਭੇ(ਰ; ਦਮਾਮੇ ਭਾਰੀ । ਰੂਪਾ; ਕੰਚਨ, ਬੱਜ“' ਖਜਾਨਾ । ਰਾਜ ਸਾਜ 
ਔਰੋ ਬਿਧਿ ਨਾਨਾ ॥੩੦॥ ਹੁਕਮ ਚਲਤਿ ਹੈ ਜਹਿ ਕਹਿ ਜਿਨ ਕੋ। ਖੋਜੜੋ 
ਜਾ ਨਾਫਹਿ ਤਿਨ ਰੱ । ਛਮ ਸੁਠਿ ਮਾਨਿ ਅਚੇਭਾ । ਕਹਨਿ 
ਲਗਯੋ “ਇਹ ਬਾਤ ਅਸੈਭਾ ॥ ੩੧॥ ਦਿਕ ਇਕ ਛਾਂਗ ਲੋਤਿ ਇਕ 
ਖਾਹੀ” । ਵੇਤੇ ਸ਼ਸਤ੍ਨਿ ਵਿੱਦਯਾ ਮਾਂਹੀ । ਬਲ ਦੀਰਘ ਅਰ ਬੁੱਧਿ ਮਹਾਨਂ। 
ਰਾਜ ਸਾਜ ਗਿਨਤੀ ਨਹਿ ਜਾਨੋਂ'॥੩੨॥ਬਾਜ ਸਮਾਨ” ਜੁੱਧ ਮਹਿੰ ਮਾਨੀ। 

. ਵਤਰ ਬਰਨ ਚਟਕਾ ਸਮ ਜਾਨੀ”। ਤਿਨ ਤੇ ਸੋ ਕਿਮ ਦੇਹੁ ਤੁਰਾਈ 
ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹਮ ਮਨ ਨਹਿ ਆਈ?॥ ੩੩॥ ਸੁਨਿ ਰਾਜਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ 
ਬਤਾਵਹਿੰ । “ਹਮ ਚਿਰੀਅਨਿ ਤੇ ਬਾਜ ਤੁਰਾਵਹਿੰ'ਜਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੈਦ ਜਗ 
ਹੋਏ । ਕਥਾ ਲਖਹਿ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭਿ ਕੋਏ ॥੩੪ ॥ ਬਨਚਰ ਬਾਨਰ” ਕਯਾ 

ਰ ਤੁਛ ਜਾਤੀ । ਸੇ ਬਟੋਰ ਕਰਿ" ਅਧਿਕ ਜਮਾਤੀ । ਤੀਨਲੋਕ ਪਤਿ ਰਾਵਨ 
ਭਾਰੇ । ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਬ ਸੁਰਾਸੁਰ ਹਾਰੇ ॥ ੩੫ ॥ ਤਿਨ ਬਾਨਰ ਤੇ ਨਾਸ਼ 
ਕਰਾਯੋ। ਬਿਨਾ ਬਿਲਮ ਦਲ ਯੁਕਤ ਖਪਾਯੋ।ਤਿਮ ਹਮ ਧਰਿ ਰੈਕਨ ਸਿਰ 
ਹਾਥਾ । ਪਾਹੁਲ ਦੋਹਿੰ ਤੇਜ ਕੇ ਸਾਥਾ ॥ ੩੬ ॥ ਸ਼ਸਤ੍ ਗਹਾਇ ਅਨੇਕ 
ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ । ਦੇਂ ਉਤਸਾਹ ਜੈਗ ਕੌ ਭਾਰਅਬਿ ਅਵਨੀਪਤਿ ਤੁਰਕ ਬਡੇਰਾ। 
ਤਿਸ ਕੇ ਮਗ ਬਧਾਵੈ' ਬੈਰਾ ॥ ੩੭ ॥ ਲਰਹਿਂ ਮਰਹਿੰ ਮਾਤਹਿੰ ਤੁਰਕਾਨੇ । 
ਕੇਤਿਕ ਬਾਸੁਰ ਮਹਿਂ ਕਰਿ ਹਾਨੋ । ਵਧਹਿ ਖਾਲਸਾ ਪਾਵਹਿ ਰਾਜੁ । ਹੁਇ 
ਅਵਨੀਸ਼ਨਿ ਕੇਰ'“ਸਮਾਜੂ ॥੩੯ ॥ ਜੋ ਅਬਿ ਮਰਦ ਗਰਦ ਮਿਲ ਜੀ ਹੈਂ। 
ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਜਗ ਬਿਦਤੈਂ ਹੈ' । ਤੁਮ ਭੀ ਤਿਨ ਕੇ ਬਨਹੁ ਅਧੀਨ । ਜੇ ਨ 
ਬਨਹ; ਅਵਨੀ ਲੋੇ' ਛ਼ੀਨ”॥ ੩੯ ॥ ਭੀਮਚੈਦ ਆਦਿਕ ਸੁਨਿ ਕਰਿਕੈ । 
ਸਹਿ ਨ ਸਕਹਿ ਕਛੁ ਰਿਸ ਉਰ ਧਰਿ ਕੌ । ਕਹਿਤ ਭਯੇ “ਹਮ ਤੋਂ ਨਹਿ 

੧ਨਾਸ਼ । “ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਹੀਰੇ ਆਦਿ। ਵਅਨਹੋਨੀ । ਇਕ ਇਕ : (ਤੁਰਕ) ਇਕ ਇਕ 
ਬੱਕਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । “ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਸਾਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾੰ ਜਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ” ਜਾਂਦੀ । =ਬਾਜਾਂ 
ਵਾਂਗ । “ਚਿੜੀਆਂ ਫਤ (ਤੁੱਛ) ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਚਹੂੰਆਂ ਵਰਨਾੰ ਨੂੰ । ਬਾਂਦਰ । ੯ਇਕੱੱਠੇ ਕਰਕੇ । 
ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ । __ “ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । 

੧ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਮਾਨੈਂ।ਝਸ ਸ ਕੇਸ਼ ਕਾਛ ਨਹਿ ਠਾਨੰਂ' ॥ ੪੦ । ਆਰੈ ਜਿਮ ਜਾਨਹੁੰ ਤਿਮ 

ਕਰਗਚਤੁਰ ਬਰਨ ਪਰ ਨਿਜ ਕਰ'ਧਰਹੁ' । ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋਂ ਤਿਸ 

ਕਾਲਾ । “ਤੁਮਹਿ ਰਾਜ ਕੋ ਮਦ ਗਿਰਪਾਲਾ ॥੪੧॥ ਸਿਖ ਜੇ ਬਨਤਿ ਰਾਜ 

ਵਧ ਜਾਤੇ ।-ਬਲ ਕਰਿ ਲੀਨਿ-ਕਹਤਿ ਗਰਬਾਤੇ'। ਦਯੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਾਨ- 

ਤਿ ਨਾਂਹੀ ।-ਰਾਜ ਪੁਸ਼ਤ ਕੌ-ਮਦ ਚਿਤ ਮਾਂਗੰ' ।੪੨ ॥ ਚਾਰਹੁਂ ਬਰਨ 

ਰੈਕ ਜੋ ਲੈ ਹੈ।ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕੋ ਸਮਾਜ ਬਿਰਧੈ ਹੈ । ਜਾਨੈ ਕਹੈਂ-ਗੁਰੂ ਇਹ 

ਦੀਨੋ । ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਲ ਤੇ ਹਮ ਲੀਨੋ-॥ ੪੩॥ਜਬਿ ਦੀਨਨਿ ਤੋਂ ਰਾਜ 

ਕਰਾਉਂ' । ਦੀਨਬੈਧੁ ਗੁਰ ਤਦਿਨ” ਕਹਾਊ । ਰੈਕਨ ਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਕਰ 

ਧਾਹੋਂ। ਸ਼ੀ ਅਸਿਕੇਤ ਚਰਨ ਪਰ ਡਾਰੌਂ॥੪੪॥ ਯਾਂਤੇ ਹਨਹਾਰ ਤੁਮ ਪ੍ੈਰੇ 

ਭਲੋ ਆਪਨੇ ਨਾਂਹਿ ਨ ਹੇਰੇ । ਲੋਹਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤਿਹਾਰੋ । ਪਛੁਤੈਹਹੁ” 

ਅਬਿ ਨਹੀਂ' ਮੈਭਾਰੋ? ॥ ੪੫ ॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਕਹਿਬੋ ਅਰੁ ਸੁਨਿਬੋ । ਭਯੋ 

ਭਲੋ, ਤੱਦਕਪਿ ਨਹਿ ਮਨਿਬੋਸਕਿਤਿਕ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕਰਯੋਪੁਨ ਕਰ
 

ਜੋਰਿ ਉਠਨਿ ਢਿਤ ਧਰਜੋ ॥ ੪੬ ॥ ਬੈਦਨ ਕਰਿ ਗਮਨੇ ਨਿਜ ਭੋਰੇ । 

ਕਰਤਿ ਬਿਚਾਰਨਿ-ਬਚਨ ਬੜੇਰੇ/ਰੈਗ ਅਜਾਇਬ ਕੀ ਕਰਿ ਬਾਤਿ'।ਭਯ 

ਗੁਰੂ ਕਛ ਅਔਰੇਭਾਂਤਿ'-॥ ੪੭ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁਤੇ 

“ਜੈਲ ਪਤਨ! ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ਮੇਂ ਅੰਸੂ॥ ੧੩ ॥ 
੧੪. [ਮਝਿਦਾਂ ਦੈ ਖੋਟ । ਦੇਤੇ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਜਥਾ ਧਨੀ ਨਿਜ ਦਰਬ ਕੋ ਸਾਧਨ ਸੋਧਨ ਕੀਨ%ਘਾਟ ਬਾਵਕੋ 

ਸਮੁਝਿ ਕੈ ਕਹੂੰ ਲੀਨ ਕਹੂੰ ਦੀਨ ॥੧॥ਰੌਪਈ॥ਤਕੋਂ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਲਗ/ਹ 

ਖੈਭਾਰਨਿ।ਸੈਗਤਿ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਕੀ ਜਿਸਪਾਰ ਨ'। ਕਾਰਦਾਰ ਲਖਿ ਬਡੋਂ 

ਮਕਿਦਾਂ।ਇਨ ਪੀਛੇ ਸਗਰੇ ਸਿਖ ਬ੍ਰੰਦ॥੨॥ਲਿਖੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇਸਭਿ ਥਾਨ। 

£ਪ੍ਰਬ ਬਸੋਏ ਕੋ ਬਡ ਜਾਨਿ । ਸ਼ਭਿ ਆਵਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ। 

'ੈਗ ਸੈਗਤਾਂ ਲੈ ਮਖੈਦ ਗਨ? ॥੩॥ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਲਿਖੇ ਪਠਾਏ। ਸਭਿ- 

ਹਿਨਿ ਕੌ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਸੁਨਾਏ । ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਨ ਕੌ ਹਰਖ ਸ ਹੋਏ । “ਗਰ 

"ਰਥ ਬਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹੈਕਾਰੀ ਹੋਕੇ ਤੁਸਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ । 'ਪੁਸਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਹਾਂ 
ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਮਦ ਹੈ । “ਤਿਸ ਦਿਨ । “ਪਛਤਾਓਗੇ ਤਦ ਬੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ।ਭਾਵ,ਗੁਰ

ੂ ਜੀ ਉੱਚੇ 

ਉੱਚੇ ਵਾਕ ਤੇ ਅਸਚਰਜ ਚੈਗ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਦਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਦੂ ਦਾ(ਸੁਭਾਵ! 

ਹੈ ਗਿਆ ਹੈ। ੯(ਇਧਰ ਉਧਰ) ਸੋਧ ਸਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਚੈਗਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ | 

੧੦ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰ (ਅੰਤ) ਨਹੀਂ । __”ੱਪਾ: ਬਡ ਲਗੇ ਮਮੈਂਦ । 

` (੫੦੩੪ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੱਸੂ ੧੪, 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। - . (੫੦੩੫) ਰਿਤੁ ਝ । ਅੰਸੂ ੧੪. 

ਦਰਸ਼ਹਿੰ ਜਬਿ ਦਿਵਸ ਬਸੋਏ! ॥੪॥ ਆ ਪ੍ਰਤੀਖਨਿ ਸੋ ਦਿਨ ਆਵਾ। 

ਚਲਿਬੇ ਹਿਤ ਸਭਿ ਮਨ ਲਲਚਾਵਾ।ਨਿਜ ਨਿਦ ਸੈਗ ਸੈਗਤਾਂ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਗ 

ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਚਲੋ ਮਸੈਦ ॥ ੫॥ ਅਧਿਕ ਦਰਬ ਨਿਜ ਗਿਹਿ ਪਹੁੰਚਾਏ । 

_ਦੇਨਿ ਹੇਤੁ ਗੁਰ ਅਲਪ ਸੁ ਲਜਾਏ। ਆਪਸ ਮਹਿ ਮਸੈਦ ਮਿਲਿ ਗਏ । 

ਚੋਰ ਚੋਖ ਸਭਿ ਇਕਠੇ ਭਏ ॥ ੬ ॥ ਨਹੀਂ ਤਾਸ ਗੁਰ ਕੋ ਉਰ ਧਰੈ । 

-ਹਮਰੇ ਬਿਨ ਬੈਠੇ ਕੜਾ ਕਰੈਂ' । ਦਰਬ ਸਕੇਲਹਿੰ ਹਮ ਢਿਰਰ ਸਾਰੇ। 

ਅਰਪਹਿ ਗਰ ਕੇ ਜਾਇ ਅਗਾਰੇ-॥ 7। ਮੋਹ ਮਹਾਂ ਮਨ ਧਾਰਯੋ ਭਰਮ | 

ਭਰਮ ਭਯੋ ਤਬਿ ਨਾਸ਼ਯੋ ਧਰਮ । ਧਰਮ ਛੁਟੇ ਬੇਮੁਖ ਹੁਇ ਗਏ । ਲੋਕ 

ਪ੍ਰਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਸੁਖ ਕਏ॥੮॥ਕਾਲ ਕਰਮ ਕੋ ਮੋਟ ਨ ਸਾਕਆਨ ਨਰਨਿ 

ਜਿਮ ਗੁਰ ਕੋ ਤਾਕੇ” । ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਨੇ ਸਭਿ ਜਾਨੋ -ਦਰਬ ਮਸੈਦਨਿ 

ਮਨ ਬਿਰਮਾਨਜੋਂ ॥ ੯॥ ਮਮ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਸੈਕਟ ਦੇਤਿ । ਜਜੋਂ ਕ੍ਯੋਂ 

ਕਰਿ ਧਨ ਕੋ ਹਿਰਿ ਲੋਤਿ। ਮੋ ਬਿਨ ਰੱਛਕ ਤਿਨਹੁੰ ਨ ਕੋਈ । ਗਰਬ 

ਮਰੈਦਨਿ ਕੇ ਬਡ ਹੋਈ ॥੧੦॥ ਸਭਿ ਮੈਗਤਿ ਇਨ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ । ਫੇਰ 

_ਦੇਤਿ ਮਨ ਕੁਟਿਲ ਕੁਚਾਰੀ । ਤਊ ਨ ਦੋਸ਼ ਸੈਗਤਾਂ ਕੋਗਏ ਮੂਰਖ ਲੋਭੀ 
ਧਨ ਹੇਰਿ॥੧੧॥ ਬਾਕ ਕਰਯੋ ਸਪਤਮ ਪਤਿਸ਼ਾਹੁ । “ਗੁਰ ਜੁਹਾਜ ਫੂਟੜੋ 

ਬਹੁ ਰਾਹੂ?। ਸੋ ਅਬਿ ਬਚਨ ਬਿਦਤ ਹੀ ਭਯਆਪ ਆਪ ਕੌ ਮਗ ਸਭਿ 

ਲਯੋ ॥੧੨॥ਸਗਰੀ ਮੈਗਤਿ ਹਮਰੇ ਸ਼ਰਨੀ । ਉਚਿਤ ਰੱਛ ਤਿਸ ਕੀ ਹਮ- 

ਕਰਨੀ।ਫੁਟਯੋ ਜਹਾਜ ਕਰੋਂ ਇਕ ਥਾਇ। ਦ੍ਰਬੁੱਧਿਨਿ ਕੌ ਦੇਉ ਸਜ਼ਾਇ 

॥੧੩॥ਨਹੀ' ਅਵਸਥਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨੈਂ।ਜਿਮ ਚਾਹਤਿ ਤਿਮ ਕਰੈਂ, ਬਖਾਨੈਂ। 

ਗੁਰ ਕੋ ਭੈ ਤਜਿ ਕਰਹਿ ਅਨਾਦਰ । ਆਪ ਪੁਜਾਵ[ਹ` ਸੈਗਤਿ ਸਾਦਰ- 

॥ ੧੪॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਗੁਰ ਬਹੁਤ ਬਿਚਾਰੈ' ।-ਬਧੇ ਮਸੈਦਨਿ ਗਰਬ 

ਪ੍ਹਾਰੈਂ । ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜਿਮ ਛੋਟਾ ਹੋਇ । ਮੂਢ ਬਿਅਦਬੀ ਕਰਿ ਹੈਂ ਸੋਇ [ 

੧੫॥ ਦਰਬ ਲੋਭ ਤੇ ਰਿਦੋ ਹੈਕਾਰੇ। ਧੁਰਮ ਅਧਰਮ ਨ ਕਛੂ ਬਿਚਾਰੇਂ-। 

ਚਿਤ ਚਿਤਵਤਿ ਨਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰੇ -ਇਹ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਾਜ ਜ਼ਰੂਰੇ-॥ 

੧੬॥ਦਿਵਸ ਬਸੋਏ ਕੋ ਤਬਿ ਆਯੋਪ੍ਰਭੂ ਵਹਿਰ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਯੋ। ਸੁੰਦਰ 
ਜੀ "( ਗੱਦੀ ਤ )ਬੇਠੇ ਸਾੜੇ ਬਿਨਾਂ (ਗੁਰੂ ਜੀ ) ਕੀ ਕਰਨਰੈ । “ਮਹਾਂ ਮੋਹ ਧਾਰਕੇ (ਮਨ ਵਿੱਚ ) 

ਭਰਮ ਧਾਰਿਆ । “ਦੇ ਸੁਖ ਨਾਂਸ਼ ਹੋਏ । ਏਤੱਕਿਆਂ । “ਬਹੁਤਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ । #ਵਾਸਤਵ ਰੂਪ । 

”ਆਪਣੀ ਪਜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____(੫੦੩੬) __ ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਨੂ੧੪. 

ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਵਰਸ਼ ਕਰਾਯਹੁ । ਗਿਲਮ ਗ਼ਲੀਚੇ ਬਹੁਤ ਡਸਾਯਹੁ ॥ ੧੭॥ 

ਸ਼ਸਤ੍੍ ਬਸਤ ਨਿਜ ਅੰਗ ਸਜਾਯਹੁ । ਢਾਰੁ ਬਿਭੂਖਨ ਕੋ ਦਿਪਤਾਯਹੁ । 

ਕੌਚਨ ਰੁਚਿਰ ਪ੍ਰਯੋਕ ਡਸਾਯਹੁ। ਆਸਤਰਨ ਕੋਮਲ ਕਰਿ ਛਾਯਹੁ ॥ 
੧੮॥ ਤਾਂ ਪੁਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਹਾਯਹੁ । ਚਾਰੁ ਚਮਰ ਦਿਸਸ਼ ਦੌਨ ਢੁਰਾਯਹੁ । 

ਆਨਿ ਆਨਿ ਸੈਗਤ ̀ ਵਰਸਾਯਹੂ । ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਕੌ ਤਤਛਿਨ ਪਾਂਯਹੁ 

` ॥੧੯॥ਆਵਤਿ ਭਏ ਮਸੈਦ ਬਿਲੀਦ । ਮਹਾਂ ਅਨੰਦਤਿ ਗਰਬਤਿ ਬ੍ਰਿੰਦ । 

ਜਿਠ ਕੇ ਸੈਗ ਸੈਗਤਾ ਗਨ ਹੈਂ । ਗੁਰ ਕੌ ਅਰਪਤਿ ਅਨਗਨ ਧਨ 

ਹੈਂ॥੨੦॥ ਬਸਤ ਬਿਕੂਖਨ ਚੇ ਘਨੌਰੇ । ਸਭਿ ਕੀ ਪੂਜਾ ਲੋ ਤਿਸ ਬੇਰੇ । 

ਸਕਲ ਉਪਾਇਨ ਕਰਿ ਇਕ ਥਾਈਂ । ਤਿਸ ਕੋ ਹੇਰਤਿ ਗੁਰ ਗੋਸਾਈਂ'. ॥ 

੨੧॥ ਅਗਲੇ ਦਿਵਸ ਮਸੈਦ ਹਕਾਰੇ।ਸਭਿ ਬਿਠਾਇ ਕਰਿ ਬਾਕ ਉਜ਼ਾਰੇ। 
੪੩ਮ ਸਗਰੇ ਮੇਰੇ ਹਿਤਕਾਰੀ । ਮਮ ਸੈਗਤ ਤੁਮਰੇ ਅਨ ਸਾਰੀ॥੨੨॥ਦਰਬ 

ਚਵਢਯੋ ਮਮ ਆਰੈ ਬੋਰਾਂ । ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਬਿਧਿ ਕਿਨਹਿ ਬਹੋਰਾ' । ਕਿਮ 

ਪੂਜਾ ਮਹਿ ਅਟਕ ਪਰੀ ਹੈਅਲਪ ਚਵੀ;ਨਹਿ ਸਮੁੜ ਪਰੀ ਹੈ॥੨੩॥ ਕੋ 
ਕਾਰਨ ਭਾ ਇਸੇ ਮੜਾਰੀ $ ਬੁੜਤਿ ਹੋਂ ਇਹ ਨਿਕਟ ਤੁਮਾਰੀ” ਸੁਨਤਿ 
ਮਸੈਦਨਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀਮਮਣਨਕਰਿ ਜੇ ਸੱਭ ਹੁਤੇ ਮਗਾਰੀ।੨੪॥ਜੇਸਿਖ 

ਹੁਤੇ ਅਧਿਕ ਧਨਵੋਤੇ । ਗੁਰ ਹਿਤ ਬਹੁ ਧਨ ਕੋ ਅਰਪਖੰਤੇ। ਸੋ ਮਰਿ ਗਏ 
ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਹਜੋ । ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ ਰਨ ਹਮ ਹੂੰ ਲਹਜੋ ॥੨੫ ॥ ਅਬਿ ਗੁਰਸਿਖ 

ਗ਼ਰੀਬ ਜਗ ਮਾਂਹੀ । ਕਰਹਿ ਜਤਨ ਕੋ ਦਰਬ ਨ ਪਾਹੀ।ਤਿਨ ਪਰ ਆਪ 
ਕਰਹ ਅਬਿ ਕਰਨਾ । ਸਫਲਹ ਤਿਨਹੁ ਜਤਨ ਕਾ ਕਰਨਾ ॥੨੬॥ਧਨੀ 

ਹੋਇੰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਵਾਵਹਿਂ । ਸ਼ਕਤਿ ਤਮਾਜ਼ੀ ਤੇ ਧਨ ਪਾਵਹਿ । ਕਰਹੁ ਨ 
ਕਰੁਨਾ, ਕਾਰਨ ਦੇਹੀ” । ਪੂਜਾ ਅਲਪ ਸਿੱਖ ਇਮ ਦੋਹੀਂ” ॥ ੨੭ ॥ ਸੁਨਿ 

ਗਰ ਕਹ/ਹ “੩ਜ੦ ਚਤੁਰਾਈ । ਜਥਾਂ ਭੇਟ ਪੁਰਬ ਠਹਿਰਾਈ । ਦੋਤਿ 

ਰਹੇ ਸੋਈ ਅਬਿ ਦੀਜੋ । ਪੂਰਾ ਕਰਹੁ ਨ ਘਾਟਾ ਕੀਜੈ॥੨੮॥ ਫਿਕਰ ਕਰੋ 

ਜੇਤਾ ਧਨ ਰਹਜੋ। ਸੈਗਤਿ ਨਿਕਟ ਜੁ ਤੁਮ ਨੌ ਲਹਮੋ ਸੋ ਅਬ ਦੋਹਲਭ 

ਨ/ਹੈ ਧਾਰਹੁ। ਕਹਯੋ ਹਮਾਂਰੋ ਢ੍੍ਰਿ ਬੀਚਾਰਹ? ॥ ੨੯ ॥ ਸੁਨ ਮਸੈਦ 

ਸੰਤਗੇਰ ਤੇ ਆਏ । ਚਿਤਵਤਿ ਚਿੰਤਾ ਰਚਹਿੰ ਉਪਾਏ ।-ਕਿਸੀ ਗੁਰੂ ਨੌ 

` ਇਮ ਨਹਿ ਕਹਜੋ । ਜੇਤੋ ਦੇਤਿ ਤਿਤੋ ਹੀ ਲਹ੧ੋ-॥ ੩੦॥ ਕਰਿ ਮਸਲਤ 

"ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ (ਧਨ) । “ਆਪ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੫੦੩੭) _ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਬੂ ੧੪. 
ਸਭਿ ਹੁਇ ਇਕ ਠਾਏ । 'ਚੇਤੋ ਮਹਾਂ ਮਸੈਦ ਸਦਾਏ । ਹੁਤੋ ਮਸੇਦਨਿ ਕੌ 
ਅਗੁਵਾਈ । ਲੋਨਿ ਦੇਨਿ ਕੀ ਬਹੁ ਬਭਿਆਈ ॥ ੩੧ ॥ ਤਿਸ ਗਿਹ ਸਭਿ 
ਮਸੈਦ ਚਲਿ ਗਏ।ਨਿਜ ਨਿਜ ਕੋਟ ਅਰਪਤੇ ਭਏ। ਪੁਨ ਗੁਰ ਕੀ ਗਾਥਾਂ 
ਸਮਝਾਈ । “ਹਮ ਕੋ ਨਿਸ਼ਠੁਰ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ ॥ ੩੨ ॥ ਕਹੈਂ-ਦਰਬ 
ਕਰਿ ਦਿਹੁ ਅਬਿ ਪੂਰਾ । ਸੈਗਤਿ ਅਰਪਜੋ ਥੋਰ ਹਦੂਰਾ-। ਹਮ ਸਭਿ ਨੇ 
ਕਹਿਕੈ ਸਮੁੜਾਏ। ਨਹਿ ਮਾਨਹਿਂ, ਕਹਿੰ'-ਦਿਹੁ ਧਨ ਲਯਾਏ-॥ ੩੩॥ 
ਤੁੰ ਪਤਿ ਸਕਲ ਮਸੈਦਨਿ ਕੋਰੀ। ਕਰਹ ਇਲਾਜ, ਬਨਹੁਂ ਇਸ ਬੇਰੀ”। 
ਨਾਂਹਿ ਤ ਬਿਗਰ ਪਰੈਂ ਜਿਸ ਕਾਲਾ। ਪਨਹਿ ਨ ਬਨਯੋ ਜਾਇ ਰਖਵਾਲਾ? 
॥੩੪॥ ਸਰਬ ਮਸੈਦਨਿ ਤੇ ਸੁਨਿ ਚੇਤਾ । ਆਸ੍ਹਾਸਨ ਕਰਿ ਧੀਰਜ ਦੇਤਾ” । 
“ਬਾਲਕ ਜੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਜੋਇ। ਇਨ ਕੋ ਅਸ ਸੁਭਾਵ ਹੀ ਹੋਇ ॥ ੩੫ ॥ 
ਜੋ ਮਨ ਉਪਜੈ ਕਹਤਿ ਬਚਨ ਕੌ । ਨਹੀਂ ਬਿਚਾਰਤਿ ਗੁਨ ਅਵਗੁਨ ਕੌ । 
ਸੈਂ ਤਮਰੇ ਹਿਤ ਬਹੁ ਸਮੁਝਾਵਹੁੰ । ਸੰਭਿਹਿਨਿ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰਿ ਬਨਾਵਹੁ” 
॥ ੩੬ ॥ ਸੁਨਿ ਮਮੈਦ ਸਗਰੇ ਹਰਖਾਏ । ਪਾਇ ਦਿਲਾਸੇ ਕੋ ਸਮੁਦਾਏ । 
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੇਤੋ ਚ਼ਲਿ ਗਯੋ । ਕਰਿ ਬੇਦਨ ਕੋ ਬੈਠਤਿ ਭਯੋ॥ ੩੭॥ 
ਸਤਿਗਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਤਬਿ ਕਹੀ । “ਸਭਿ ਮਸੈਦ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਗਹੀ । ਦੇਸ਼ 
ਬਿਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਧਨ ਲਯਾਵੈਂ । ਆਪ ਅਗਾਰੀ ਇਹ ਅਰਪਾਵੈਂ ॥ ੩੮ ॥ ਇਨ 
ਕੋ ਭੀ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕੱਲਯਾਨ । ਬਖਸ਼ਤਿ ਹੋ ਤੁਮ ਖਾਨ ਰ ਪਨ । ਇਨ 
ਪਰ ਕਰਤਿ ਰਹਹੁ ਨਿਜ ਕਰਨਾ । ਬਖਸ਼ਹੁ ਸਦਾ ਰਾਖਿ ਕਰਿ ਸ਼ਰਨਾ 
॥ ੩੯ ॥ ਸਰਬ ਗੁਰਨ ਕੋ ਆਗਯ/ਕਾਰੀ । ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਸੇਵ ਕੋ ਭਾਰੀ । 
ਅਬਿ ਰਾਵਰ ਕੇ ਸਭਿ ਅਨੁਸਾਰੀ । ਜੋ ਆਨਹਿਂ ਸੋ ਦੇਹਿ ਅਗਾਰੀ? ।੪੦॥ 
ਸਨ ਚੇਤੋ ਤੇ ਗੁਰ ਬਿਕਸਾਏ । ਕਹਤਿ ਭਏ ਬਚ ਸਹਜਸੁਭਾਏ । “ਸੁਨ 
ਭਾਈ ਚੇਤੋ ! ਇਨ ਬਾਤਨ” । ਤੂੰ ਮਸੈਦ ਹੈਂ ਬਡੋ ਪੁਰਾਤਨ ॥੪੧॥ ਮੋਹਿ 
ਮਸੈਦ ਕਰਹਿ ਬਿਰਮਾਵਨ । ਇਸ ਬਿਧਿ ਮੁਖ ਤੇ ਕਰਹਿ ਬਤਾਵਨਿ:- 
ਧਨੀ ਸਿੱਖ ਸਗਰੇ ਮਰਿ ਗਏ । ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਅਬਿ ਜੀਵਤਿ ਭਾਏ॥੪੨॥ਪੂਰੀ 
ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਦੇਤਿ। ਸਭਿ ਤੇ ਅਲਪ ਜਾਇ ਹਮ ਲੋਤਿ-। ਇਹ ਦਰ- 
ਬਾਕ ਨ ਭਾਵਹਿ ਮੋਹੀ । ਮਮ ਸੈਗਤਿ ਨਿਤ ਨਵਤਨ' ਹੋਹੀ ॥੪੩॥ ਦਿਨ 
“ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ । “ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੋ (ਪਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵ ਪਤ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਦਣੋ) । 
੪ ਦੇਕੇ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । “ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆੰ ਗਲਾਂ ਸੁਣ । “ਨਵੀਨ ਭਾਵ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ 
ਦਸ਼ਾ ।ਵਚ । 



_ਸ਼੍ਰੀ.ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ। _ ` ( ੫੦੩੮) ੨ . ਰਿਤੁ ੩। ਅੂ ੧੪, 

ਪ੍ਰ ਬਹ ਧਨਾਵ ਹੁਇ ਜੈ ਹੈਂ । ਜਿਨ ਕੀ ਸਮਤਾ ਕੋਇ ਨ ਪੈ ਹੈ । ਰਿਵ ਰ 

ਲੋਭ, ਬੋਲਹਿ ਦੁਰਬੈਨਾ ।-ਸੈਗਤਿ ਬਿਖੈ ਧਨੀ ਅਬਿ ਹੈ ਨਾ-।੪੪॥ਦਰਬ 

ਲੌਭ ਨੇ ਮਹਾਂ ਦਬਾਏ । ਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਥੋਰ ਲਿਆਏ । ਧਨ ਪੂਜਾਂ ਕੌ 

ਬਹੁਰ ਚੁਰਾਯੋ । ਮਤਿ ਹਤਿ ਹੋਈ; ਸੋ' ਇਨ ਖਾਯੋ ॥੪੫॥ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ 

ਚੁਰਾਵਨਿ ਕੇਰੋ । ਦੁਤੀਏ ਕਰਯੋ ਤ੍ਰਾਸ ਨਹਿਂ ਮੇਰੋ । ਕੂਰ ਬਾਰਤਾ ਕਰਹਿ 
ਸਨਾਵਨਿ । ਯਾਂ ਤੋਂ ਲਖੀਯਤਿ ਦਿਨ ਕੇ ਭਾਵ ਨ”॥ ੪੬॥ ਪੁਨ ਚੋਤ 

ਸਮੁਬਾਵਨਿ ਕਰੈ । “ਸਭਿ ਮਸੈਦ ਰਾਵਰਿ ਅਨੁਸਰੈਂ । ਇਨ ਕੌ ਦੇਹੁ ਅਬੈ 
ਬਡਿਆਈ । ਜਰੋਂ ਸੈਗਤਿ ਮਾਨਹਿ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੪੭ ॥ ਬਹੁਰ ਦਰਬ ਕੋ 

ਲਯਾਇੰ ਘਨੋਰਾ । ਖਰਚ ਸੈਭਾਰਹਿਂ ਗੁਰ ਗ੍ਰਿਹ ਕੇਰਾ । ਨਹੀਂ ਅਨਾਦਰ 

_ਤਾਸ ਦਿਖਾਵਹੁ” । ਗੁਰ ਦਯਾਲ ਹਰੈ ਏਵ ਲਖਾਵਹੁ” ॥ ੪੮ ॥ ਕਹ% 

ਗੁਰੂ “ਹਮ ਨੇ ਸਭਿ ਜਾਨੀ । ਜਿਮ ਪੱਖੀ ਹ੍ਰੈ ਗਿਰਾ ਬਖਾਨੀ । ਦੋਨਹੁੰ” ਦੋਸ਼ 
ਤੋਹਿ ਮੈਂ ਭਾਰੀ । ਤਿਨ ਕੇ ਸਮ ਤੇਰੀ ਮਤਿ ਮਾਰੀ ॥੪੯॥ ਕਾਰ ਚੁਰਾਵਨਿ 
ਬੋਲਨਿ ਕੂਰ । ਨ੍ਿਭੈ ਹੋਇ ਕਰਿ ਕਹਨਿ ਹਦੂਰ” । ਸੁਨਤਿ ਦੁਖਜੋ ਚੋਤਾ 

_ ਚਿਤ ਮਾਂਹੀ । ਸ੍ਰਾਮੀ ਮਹਿ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਰ ਨਾਂਹੀ':-॥੫੦॥ <ਬਾਲ ਬੈਸ ਕੀ 

_ ਬੁੱਧ ਨ ਧਰੀਅਗਿਹਮ ਸਮ ਕੋ ਇਮ ਨਹੀਂ ਉਚਰੀਅਹਿਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰ ਰਾਮ- 

ਦਾਸ ਤੇਂ ਆਦਿ । ਰਹੈ ਮਸੈਦ ਕਰਤਿ ਮਿਰਜਾਦ ॥ ੫੧ ॥ ਮਨ ਭਾਵਤਿ 
ਲਯਾਵਤਿ ਅਰ ਖਰਚਹਿ । ਸੈਗਤਿ ਸਗਰੀ ਤਿਨ ਕੌ ਅਰਚਹਿੰ। ਅਬਿ ਲੋ 
ਨਹੀਂ ਆਪ ਨੋ ਜਾਨੀ । ਧਰਹਿਂ ਧੀਰ ਸਭਿ ਲੋਹੁ ਪਛਾਨੀ” ॥੫੨॥ ਸੁਨਿ 

ਸਤਿਗੁਰ ਨੌ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰੇ।-ਧਨ ਤੇ ਅੰਧ ਮਹਾਂ ਮਦ ਭਰੇ । ਸਰਬ ਗੁਰਨਿ 
ਕੇ ਆਗੇ ਏਹੀ । ਦਰਬ ਚੁਰਾਵਤਿ ਸਦਾ ਰਹੇਹੀ ॥੫੩॥ ਮੁਝ ਕੌ ਬਾਲਿਕ 

_. ਬੁੱਧਿ ਪਛਾਨਤਿ । ਸੰਤਿਗੁਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮਾਨ ਤਿ । ਉਚਿਤ ਸਜ਼ਾਇ 
` ਮਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀ । ਸ਼ਰਧਾਂ ਕੀ ਨ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧੀ”-॥੫੪ ॥ ਇਮ ਵਿਚਾਰ 

ਕਰਿ ਡੂਸ਼ਨਿ ਧਾਰੀ । ਅਪਰ ਪ੍ਰਸੈਗਨਿ ਬਾਤ ਉਚਾਰੀ । ਚਹਤਿ ਬਿਨਾਸ਼ਨ 
`'ਮੂਢ ਗੁਮਾਨੀ । ਮਹਾਂ ਲੋਭ ਤੇ ਜਿਨ ਮਤਿ ਹਾਨ॥੫੫॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ 

ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁਤੇ “ਮਸੈਂਦਨਾ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਚਤੁਰਦਸ਼ਮੇ ਔੰਸੂ॥ ੧੪ ॥ 

_ਵ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ। “ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ_ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । "ਅਨਾਦਰ 
੩ ਡਰ ਨਾ ਦਿਖਾਵੋ । “ਭਾਵ ਧਨ ਦਾ ਚੁਰਾਵਨਾ ਤੇ ਭੈ ਬਿਨਾਂ ਹੋਕੇ ਬੂਠ ਬੋਲਨਾਂ । "(ਚੇਤੇ ਦੇ) 

ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ੬ਮਸੈਂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । “ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ? (੫੦੩੯) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਜੂ ੧੫, 

ਰ ੧੫, [ਚੇਤੋ ਮਮੈਂਦ ਦਾ ਖੋਟ] । ਰ੍ 

ਦੌਹਰਾ॥ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਮੈਗਤਿ ਦੁਖੀ ਲਖਿ-ਕੂਰ ਮਸੈਦ ਬਿਲੀਦ । ਸ਼ਰਧਾ 
ਰਹਿਬੇ ਦੇਤਿ ਨਹਿ ਲੋ ਧਨ ਤਾੜਤਿ ਮੰਦਾਂ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਅਨਿਕ 

ਪੁਕਾਰਨਿ ਕੋ ਸਿਖ ਮੇਰੇਘਾਟ ਬਾਢ ਕੋ ਨੀਚ ਉਚੇਰੇ । ਕੋਚਿਤ ਨਿਰਧਨ 
ਕੌ ਧਨਵਾਨ।ਕੋ ਪ੍ਰੇਮੀਕੋ ਨਮੀ ਮਾਨ॥੨॥ਕੋਚਿਤ ਕੌਮਲ ਪਰਉਪਕਾਰੀ । 

ਕੋਚਿਤ ਅਨਖੀ ਨਹਿ ਨ ਸਹਾਰੀ' । ਕੋਚਿਤ ਮੂਰਖ; ਕੇਚਿਤ ਪੰਡਤ । 
ਗੁਰਮੁਖ ਸਨਮੁਖ;ਪਰਮਤਿ ਖੰਡਤਿ”॥੨॥ਸ਼ਰਧਾ ਦਿਵ; ਅਨ! ਦ੍ਰਿਫਉਰ 
ਧਾਰੀ। ਕੋ ਕਠੌਰ ਕੋ ਕਰਤਿ ਉਚਾਰੀ । ਬਸੀ ਮਸੈਦਨਿ ਮੈਗਤਿ ਰਹੀ । 
ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨਿਬਹੈ ਜਗ ਨਹੀਂ॥੪॥ਹਮ ਸ਼ਰੀਰ ਲਗਿ ਗੁਰੂ ਰਹੇ ਹੈ । ਸੁਥਿ 

ਸੈਗਤਿ ਕੀ-ਸਦਾ ਲਹੇ ਹੈਂ । ਇਸ ਬਿਧਿ ਹਮਰੇ ਰਹੇ ਪਿਛਾਰੀ” । ਨ੍ਰਿਭੈ 

ਹੋਇਦੁਖ ਦੇ ਪੁਨ ਭਾਰੀ॥੫ਅਇਨ ਤੇ ਸੈਗਤਿਸਰ੍ਬ ਛੁਰਾਵੈਂ।ਦੇਂਸਿਖਕਾਰ 

ਆਪ ਹੀ ਆਵੈਂ“-। ਇਮ ਚਿਤਵਤਿ ਬੀਤਜੋ ਕਿਤ ਕਾਲਾ । ਸਦਾ ਸੈਗਤਾਂ 
ਆਇ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੬॥ ਬਡੀ ਮਾਤ ਅਰ ਗੁਜਰੀ ਪਾਸ । ਚੇਤੋ ਆਦਿਕ: 

ਕਹਿ ਅਰਦਾਸ । “ਗੁਰ ਕੀ ਬੈਸ ਬਾਲ ਬੁਧਿ ਅਹੈ$। ਨਿਠੁਰ ਮਸੈਦਨਿ ਕੋ 
ਬਚ ਕਹੈਂ ॥੭॥ਜਿਨ ਅਧੀਨ ਹੈ ਸੈਗਤਿ ਸਾਰੀ। ਬਿਗਰਿ ਮਸੈਦ ਸੁ ਦੇਹਿ 
ਬਿਗਾਰੀ। ਯਾਂਤੇ ਤੁਮ ਸੁਤ ਕੋ ਸਮੁਬਾਵਹੁ । ਚਹੂੰ ਦਿਸ਼ਿਨਿ ਮਹਿ ਨਹ 
ਬਿਗਰਾਵਹ ॥੮॥ ਕਰਿਬੋ ਗੁਰੂ ਮਸੈਦਨ ਹਾਘਨਾਥ ਬਨਾਇ” ਨਿਵਾਵਹਂ 

ਮਾਥ । ਸੋਈ ਗੁਰ;ਪੂਜਹਿੰ ਤਿਸ ਆਇ/ਗਨ ਮਸੈਦ ਜਿੰਹ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇ 

॥੯॥ ਪੂਰਬ ਗੁਰ ਨਹਿੰ ਕਿਨਹੁੰ ਬਿਗਾਰੇ । ਰਹੇ ਮਸੈਦਨਿ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੇ। 
ਜਿਸ ਕੌ ਚਾਹੰਤ ਰਹੇ ਪੁਜਾਵਤਿ । ਸਭਿ ਗੁਰ ਬੈਸ ਗੁਰੂ ਕਹਿਲਾਵਤਿ 

॥ ੧੦ ॥ ਇਹ_ਰੁਖ਼ ਵਿਰੇ ਰਹਤਿ; ਨਹਿੰ ਮੇਲਹੈ । ਦੇਨਿ ਲੋਨ ਹਿਤ 

੧ ਜ਼ਰ ਜਿੰਨੀ ਗਲ ) ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੇ । "( ਕਈ ) ਪਰਾਏ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । 

੩(ਕਈ) ਪੱਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਵਾ ( ਤੇ ਕਈ ) ਕੱਚੀ ( ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੋ ਹਨ )। 

ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ।“ਆਪ ਹੀ ਆਕੇ ਸਿਖ ਕਾਰ ਦੇਵਨ । ੬ਸੂਮਮੀ ਬਣਾਕੇ 

(ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ) । #ਪਾ-ਤਾੜ ਬਿਲੰਦ। _ ____1ਪਾ=ਮਨ । 

ਨੁੰਪਾ:-ਉਪਕਾਰੀ । ੍ੰਦੇਤੋ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੇਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਕਿਹਾ 

ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਿਦਾਂ ਦਾਂ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 

ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਤ੍ਰੀਹਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੈ। 
ਰ 



ਸਗ ਪ੍ਰਤਪ ਸੂਰਜ । - (੫੦੪੦) _` ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਜੂ ੧੫. 

ਨਹਿੰਨ ਸਕੇਲਹਿੰ' । ਕਿਮ ਨਿਰਬਾਹ ਹੋਇਗੋ ਐਸੇ ? ਰਹੈਂ ਮਸੈਦਨ ਸੋਂ 
ਅਬਿ ਜੈਸੇਂ?॥ ੧੧॥ ਸੁਨਿ ਮਾਤਾ ਤਿਨ ਕੋ ਲਖ ਸਾਚੇ । ਪੁੱਤ ਨਿਕਟ 
ਹੁਇ ਗਿਰਾ ਉਬਾਚੇ । “ਚਹੋਂ ਦਿਸ਼ ਮਹਿੰ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਕੈ ਸਮੀਪ 
ਕੋ ਦੂਰ ਬਿਲੰਦ ॥ ੧੨॥ ਕੌ ਪ੍ਰੰਮੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਆਵੈ” । ਨਾਤਰ ਕਾਰ 
ਜੁ ਗੁਰ ਅਰਪਾਵੈਂ” । ਸੋ ਸਭਿ ਸੈਚਯ_ਕਰਹਂ ਮਸੈਦ । ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨ . 
ਦੂਰ ਬਿਲੈਦ ॥ ੧੩ ॥ ਅਪਨੋ ਖਾਨ ਪਾਨ ਭੀ ਕਰੈਂ । ਅਪਰ ਲਯਾਇ 
ਤਮ ਆਗੈ ਧਰੈਂ । ਇਹ ਕਦੀਮ ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਰੀਤਿ । ਕਰਹੁ ਆਪ ਭੀ 
ਇਸ ਮਹੁੰ ਪ੍ਰੀਤਿ॥੧੪॥ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਨਯੋਂ “ਸੈਗਤਾਂ ਮੇਰੀ। ਕੀਨਿ ਮਸੈਦਨਿ 
ਦਖੀ ਘਨੌਰੀ । ਇਹ ਗਤਿ ਮੋ ਤੇ ਸਹਜੋ ਨ ਜਾਇ । ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਸਿਖ 
ਗੁਰੂ ਧਿਆਇ? ॥ ੧੫ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਬਹੁ ਬਾਰੀ । ਹੇਤੁ ਮਸੈਦਨਿ 
ਕਰਹਿ ਉਚਾਰੀ।ਕੇਤਿਕ ਸਮਾ ਬਿਤਾਵਨਿ ਕੀਨਾ। ਆਵਹਿ ਸੈਗਤਿ ਨੀਤ 
_ਨਵੀਨਾਂ ॥੧੬॥ ਜਿਸ ਤੋ ਚੇਤੋ ਲੋਤਿ ਅਕੌਰ । ਸੋ ਸਿਖ ਆਯਹੁ ਦਰਸ਼ਨ 
ਲੌਰਿ। ਆਗੇ ਸੁੰਦਰ ਭੇਟ ਪਠਾਈ।੫ਨ ਆਯੋ ਗੁਰ ਦੇਖਨਿ ਤਾਂਈ ॥੧੭॥ 
ਇਕ ਚੁਰਾ ਗੈਂਡੇ“ ਕੋ ਬਨਯੋ। ਜਰਯੋ ਜਰਾਉ ਸੁ ਹੀਰਨਿ ਸਨਜੋਅਦਭੁਤ 
ਸੁੰਦਰ ਅਧਿਕ ਸੁਹਾਯੋ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਖ ਕੇ ਕਰ ਆਯੋ ॥ ੧੮॥ ਬਸਤੁ 
ਅਮੋਲਕ ਮਹਾਂ ਜਰਾਊ । ਨਿਰਧਨ ਸਿਖ ਲੇ ਕੀਨਿ ਦੁਰਾਉ।ਤੁਰਕ ਨਹੀਂ 
ਕੌ ਬਲ ਕਰਿ ਲੋਈ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖੋਈ । ੧੯ ॥ ਦਰੜੋ 
ਦ੍ਰਜੋ ਬੇਚਨਕੋ ਚਹਕੋਬਿਕਕੋ ਨ ਕਿਤ,ਨਹਿਂ ਧਨਕੋ ਲਹਨੋ। ਚਿਰੈਕਾਲ 
ਕੋ: ਘਰ ਮੈਂ ਧਰਜੋ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਸਿਖ ਰਿਦੈ ਬਿਚਰਯੋ ॥੨੦॥-ਇਹ ਗੁਰ 
੧ਝੇਹ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਸੈਦਾਂ ਦਾਂ ਨਾਲ) ਦ ਰੁਖ ਫੇਰੀ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ' ਕਰਦੇ; ( ਸਿਰੋਪਾ) ਦੇਣ 
ਤੇ ਭੇਟਾ) ਲੈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ (ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ) ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । (ਅ) ਗਿਆਨੀ ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ 

-(ਜੇ) ਏਹ (ਮਸੈਦ) ਮੁੰਹ ਫੇਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਨਹੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਣ 

ਤੇ ਸਿਰੋਪਾ ਲੈਣ ਲਈ (ਸੰਗਤਾਂ) ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ''' । “ਜੇ ਮਮੈਦਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਸੰਉਂ ਰਹੇ ਜਿਵੇ ਹੁਣ (ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ) । ਤੈਕੋਈ ( ਕੋਈ ) ਪ੍ਮੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਂਵਦਾ ਹੈ । 
ਏਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਹੜੀ ਕਾਰ (ਸਿੱਖ ਦੁਰ ਦੇ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਦੇ ਹਨ । “ਗੈੱਡੇ ( ਦੇ ਚੰਮ ) ਦਾ 
ਚੜਾ । ਗੈਂਡਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪਸ਼ੁ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨੱਕ ਪੁਰ ਸਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਚਮੜਾ ਤਾਢਾ 
ਸਖਤ ਪਦਾ ਹੈ, ਢਾਲਾਂ ਇਸੇ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ । ਕਈ ਵੇਰ ਸੋਣੀਆਂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਨੇ ਦੀ ਜੜਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਦੇ ਚਮੜੇ ਕੂ ਪਵਿੱਤ੍ 
ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹਿਆ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੦੩੧ ) ` ਰਤੁ ੩ । ਅੰ ੧੫. 

ਘਰ ਕੇ ਲਾਇਕ ਅਹੈ । ਅਪਰ ਥਾਨ ਨਹਿਂ ਉਚਿਤਾ ਲਹੈ-। ਤਬਿ ਮਸੈਦ 

_ਚੋਤੋ ਤਹਿ ਗਯੋ। ਉਗਰਾਹਤਿ ਗਰ ਕਾਰ ਸ ਭਯੋ ॥ ੨੧॥ ਸਿਖ ਨੰ ਗੁਰ 

ਮਸੈਦ ਕੋ ਜਾਨਿ।ਸੋ ਚਰਾ ਦੀਨਸਿ ਇਸ ਪਾਨ।ਕਹਜੋ ਕਿ “ਗਰ ਕੀ ਮਾਤਾਂ 

ਹਾਥ'।ਤਿਨ ਹਿਤ ਦੀਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਾਬ।੨੨॥ਮਮ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਬੈਦਨ ਕ੍ਰਿ 

ਨੀਕੋ।ਅਰਪਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਨਜੀਕੇ।ਅਪਰ ਕਾਰ ਧਨਗਨ ਕੌ ਲੰਕੈ। 

ਅਰ ਚੁਰਾ ਲੀਨਸਿ ਹਰਖੈਕੈ।੨੩॥ਆਨਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਬਿਥੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾਨਿਜ 
ਘਰਿਮਹਿ ਬਸਿ ਨਿਸਾ ਅਸ਼ੇਸ਼/ਨਿਜ ਇਸਤੀਕੋ ਤਬਹਿ ਦਿਖਾਯੋ।ਦੇਖਤਿ 

ਹੀ ਤਿਹ ਚਿਤ ਬਿਰਮਾਯੋ ॥੨੪॥“ਇਹ ਚੁਰਾ ਮੜ ਕੋ ਪਤਿ ! ਦੀਜੈ। ਮਹਾਂ 

ਅਮੋਲਕ ਰਚਿਰ ਲਖੀਜੈਗਤਿਯ ਕੇ ਕਹੇ ਗਈ ਮਤਿ ਮਾਰੀਪਹਿਰਾਇਸ 

ਤਿਹ ਹਾਥਮਬਾਰੀ॥੨੫॥ਕਛ ਧਨ ਲੇ ਨਿਜਘਰਿ ਮਹਿਰਾਖਾ।ਹੋਤਿ ਪਾਤਿ 

ਗੁਰ ਦਰਸ ਭਿਲਾਖਾ।ਦੀਨਿਸਿ ਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਇ। ਰਹਜੋ ਸਮੀਪ ਬਹੁਰ 
ਤਿਸ ਭਾਇ॥ ੨੬॥ ਜਿਸ ਸਿਖ ਨੌ ਜ਼ੂਰਾ ਕਰ ਦੀਨ । ਸੋ ਆਲ ਦਰਸ਼ਨ 
ਇਛ ਕੀਨਿ । ਪੁਥਮ ਮਿਲਜੋ ਚੇੜੋ ਕੇ । ਸਾਥਬੂੜਨਿ ਕੀਨਿ ਭੇਟ ਕੀ ਗਾਬ 

` ॥ ੨੭॥ “ਗੁਰ ਢਿਗ ਕਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁਚਾਵਨਿ । ਮੈਂ ਜੋ ਦਯੋ ਧਾਰ ਮਨ 

ਭਾਵਨਿਗਸੁਨਿ ਚੇਤੋ ਕਹਕੋ/ਤੈ' ਜੋ ਦੀਨਿ।ਸੋ ਮੈ ਗੁਰੂਅਰਪਬੋ ਥੋ ਕੀਨ॥੨੮॥ 

ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰ ਕੀ ਤਬਿ ਹੋਈ । ਸੁਖ ਭੋਗਹੁ ਨਹਿ ਸੈਸੈ ਕੋਈ'। ਕੁਰ 

ਕਹਜੋ ਮੂਰਖ ਨੇ ਜਬੈ। ਚਿੰਤਾ ਬੜਾਪੀ ਚਿਤ ਅਤਿ ਤਬੈ॥੨੯॥-ਅਸ ਚੁਰਾ 
ਬਹੁਮਲਾ ਸੁੰਦਰਅਪਰ ਨਹੀ' ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਅੰਦਰ।ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਟ ਜਾਇ 
ਮਤ ਕਹੈ । ਤੋਂ ਮਮ ਭੇਤ ਸਕਲ ਜਨ ਲਹੈਂ” ॥੩੦॥ ਯਾਂਤੇ ਜਤਨ ਕਰਹੁ 
ਅਬਿ ਐਸੇ ਸੇ। ਇਹ ਸਿਖ ਗੁਰ ਢਿਗ ਜਾਇ ਨ ਜੈਸੇ-।ਮਿਲਯੋ ਸ ਦ੍ਰਾਰਪਾਲ 
ਸਗ ਜਾਇ । ਕਛੁਕ ਦਰਬ ਦੇ ਕਹਯੋ ਸੁਨਾਦਿ॥੩੧॥ਪੰਦਹ ਸਿਖ ਅੰਤਰ 
ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਹ ਨਾਂਹੀ । । ਦੇਖਿ ਰਖਹ ਸਿਮਰਹ ਮਨ ਮਾਂਹੀ। ਇਹ ਸਤਿਗਰ ਕੌ 

ਜਾਇ ਅਕਾਵੈ। ਮਤਿ ਹੀਨਾ ਮਾਂਗਠਿ ਚਲਿ ਆਵੈ ॥ ੩੨॥ ਅੱਗਜਾਨੀ 
ਜਾਨਤਿ ਕਛ ਨਾਂਹੀ । ਨਹਿ ਚੁਪ ਗੰਹਤ ਗਰੂ ਕੋ ਪਾਹੀਨ ਹਿੰ ਕਿਸਕਾਲ 

ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨਿ ਦੀਜੈ। ਵ੍ਸ਼ਟ ਬਿਖੈ ਇਸ ਕੌ ਰਖਿ ਲੀਜੈ॥॥੩੩॥ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਬਹ ਕਰਿ ਤਕਰਾਈ । ਚੇਤੋ ਚਿਤ ਮੇਟੀ ਦੁਚਿਤਾਈ । ਦੇਖਿ :- 3 ̀ ਜਿਖ 
ਜਾਵਨਿ ਲਾਗਜੋ । ਦਾਰਪਾਲ ਹਟਕਤਿ ਤਿਹ ਆਰਜੋ" ॥੩੪॥ ਚੋਤੋ ਸਾਬ 
“ਹੱਥ ਵਿਚ (ਪਹਿਨਣ ਵਾਸ਼ਤੇ) । "ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ । ਵਭਾਵ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ “ਅੱਰੋਂ। ਰ 

| 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । . (੫੦੪੨) ਰਿਤੁ ੩। ਅੰਸੂ੧੬, 

ਮਿਲਕੋ ਬਚ ਮਾਨੈ।ਸਿਖ ਕੋ ਅੰਤਰ ਦੇਇ ਨ ਜਾਨੋਇਕ ਦਇ ਦਿਨ ਸਿਖ 
ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਗਯੋ । ਨਹੀਂ ਗੁਰੁ ਕੌ ਦਰਸ਼ਨ ਭ੧॥੩੫॥ ਅਤਿ ਮੁਰੜਾਇ 

ਬਿਸੂਰਤ ਉਰ ਮੈਂ।-ਦਰਸ਼ਨ ; ਹਿਤ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰਿ ਮੈਂਚਲਿ ਆਯੋ ਕਰਿ 
ਪਰਮ ਬਿਸਾਲਾ । ਕੋ ਕਾਰਨ ਭਾ ਮੁੜ ਕੌ ਟਾਲਾਂ ॥ ੩੬॥ ਅਪਰ ਸਿੱਖ ਗਨ 

ਦੌਰਸ਼ਨ ਪਾਵਹਿ । ਇਕ ਆਵਹਿ ਇਕ ਚਲਿ ਪੁਨ ਜਾਵਹਿ ਗੁਰ ਸਰਬ 

ਗਜ ਅਵੱਗੜਾ ਮੇਰੀ। ਬਰਜਯੋ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੌ ਹੇਰੰ'-॥ ੩੭ ॥ ਰਿਦੈ 
ਬਿਚਾਰਤਿ ਆਰਤ'" ਹੋਵਤਿ । ਨਿਜ ਮਹਿ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋ ਜੋਵਤਿ । ਜਹਿਂ 

ਬੈਠਯੋ ਤਹਿੰ ਬੈਠਯੋ ਰਹੈ । ਜਿਤ ਦੇਖਤਿ, ਦੇਖਤਿ ਨਹਿ ਲਹੈਂ॥੩੮॥ ਹੁਇ 
ਦਿਲਗੀਰ ਵਹਿਰ ਕੌ ਗਯੋਇਕ ਤਰੁ ਤਰੇ ਜਾਇ ਬਿਤ ਭਯੋ। ਚਿਤਵਤਿ 

ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਚਿਤ 'ਮਾਂਹੀ । ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭਯੋ ਸ਼ਾਂਤਿ ਕੋ ਨਾਂਹੀ॥੩੯। ਗਿਨਤੀ 

ਗਿਨਤਕੋ ਬਿਨਤੀ ਭਨੈ । “ਹੇ ਪ੍ਭੁ ! ਆਪ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੇ ਸਨੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ 
ਜਾਨਹੁ ਸਾਰੇ । ਜੇ ਅਵਗਨ ਮਮ ਬਡੋ ਚਿਤਾਰੇ॥੪੦॥ ਮੁੜ ਕੋ ਸੁਧ” ਕਿਸ 

ਬਿਧਿ ਕਰਿ ਦੇਵੈਂ।ਦਾਸ ਆਪਨੋ ਉਰ ਲਖਿ ਲੇਵੈਂ?। ਇੱਤਜਾਦਿਕ ਮਨ ਤੇ 

ਕਰਿ ਬਿਨਤੀ।ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤਵਤਿ ਅਤਿ ਗਿਨਤੀ।੪੧॥ਦਾਸ ਰਿਦੇ 

ਕੀ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਜਾਨੀ । ਖੋਟ ਮਸੈਦਨ ਜੇ ਮਨ ਮਾਨੀ'। ਤਾਤਕਾਲ ਇਕ 
ਸਿੱਖ ਪਠਾਯੋ । ਤਿਸ ਤਰ ਕੋ ਤਰ, ਪਤੋ ਬਤਾਯੋ ॥੪੨॥ ਜਾਇ ਬਿਲੋਕਯੇ 
ਝੈਠਜੋ ਤਹਾਂ। ਬਦਨ ਮਲੀਨ ਦੀਨ ਮਨ ਮਹਾਂ ।“ਚਲਹੁ ਬੁਲਾਵ/ਹੈ ਸਤਿ- 

ਗੁਰ ਤੋਹੀ । ਕੋ ਜਾਨੰ ਕੋ ਕਾਰਜ ਹੋਹੀ? ॥੪੩॥ ਸੁਨਿ ਹਰਖਜੋ ਉਠਿ ਸੈਗ 
ਸਿਧਾਰਾ । ਚਲਿ ਆਯੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਦ੍ਰਾਰਾ । ਦ੍ਰਾਰਪਾਲ ਕਹਿ “ਜਾਨ ਨ 
ਪਾਵਹਿ।ਸਿਖ ਕਹਿ“ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੁਲਾਵਹਿੰ॥੪੪॥ਅੰਤਰ ਜਾਦਿ ਪ੍ਰਵੇ- 

ਸ਼ਤਿ ਭਯੋਅੰਤ ਮਮੈਦਨ ਕੋ ਜਨੁ ਅਯੋਕੂਰਨ ਕੋ ਕਿਦਾਰ ਜਨੁ ਹਰ੍ਯੋ। 
ਕਰਕਾ ਗਨ ਸਿਖ ਆਵਨ ਕਰਯੋ” ॥ 8੫ ॥ ਇਤਿ ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ 
ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁਤੇ “ਮਸੈਂਦਨ” ਪ੍ਰਸੈਚ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਪੰਚਦਸ਼ਮੋ ਔਸੂ॥ ੧੫॥ 

੧੬. [ਦੇਤੋ ਮਸੈਂਦ ਦਾ ਖੋਟ । ਸਜ਼ਾ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਯੋ ਅੰਤਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਚੋਤਰ ਧਾਰਿ । ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਦਰ- 
੧ਕੈਹੜੀ ਵੇਖਕੇ (ਅਵੱਗਜਾ)। “ਦੁਖੀ । ਵਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ (ਕਿ ਕੀ 
ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ) । $ਖਬਰ । ਅ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਧ ਕਰ ਦਿਹੋ । “ਮਨ ਦੈ ਜੋ ਹੈਕਾਰੀ ਹਨ ( ਮਸ਼ੈਂਦ ) 
ਓਤਿਸ਼ ਬ੍ਰਿੱਛ ਦੇ ਹੇਠ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ( ਦਾਸ ਨੂੰ ) । “ਮਾਨੋ ਬੂਠਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹਰਿਆ ਸੀ । 

ਰ ੯ਮਾਨੋਂ ਗੜਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਰੂਪੀ ਸਿੱਖ (ਹਰਾ ਖੇਤ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ) ਆਇਆ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜੋ। ___ ( ੫੦੪੩ ) _ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੧੬. 
ਸਤੋ ਤਬਹਿ ਲਖਿ ਸਭਿ ਜਗ" ਕਰਤਾਰ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥-ਪਾਰਬ੍ਹਮ ਕੀ 
ਮੂਰਤਿ ਜੋਤਿ-। ਲਖਿ ਕਰਿ” ਸਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉਦੋਤ । ਪਰਯੋ ਚਰਨ ਪਰ 
ਬਦਨ ਕੀਨਿ/ਪੁਨ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠਯੋ ਸਖ ਲੀਨ॥੨॥ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰਿ ਗੁਰ ਮ੍ਰਿ- 
ਦਲ ਅਲਾਯ/ਹੈ ਪ੍ਰਿਯ ਸਿਖ ! ਹਮ ਹਿਤ ਕਯਾ ਲਯਾਯੋ??'ਸੁਨਤਿ ਹਾਥ 
ਜੋਰੇ ਤਬਿ ਕਹਜੋ । “ਅਦਕੁਤ ਚੂਰਾ” ਮੈਂ ਕਿਤ ਲਹਯੋ%੩॥ਲਾਯਕ ਜਾਨਿ 
ਆਪ ਕੇ ਘਰ ਕੀ । ਪ੍ਰਥਮ ਪਠਜੋ ਮੈਂ; ਪੀਤੀ ਉਰ ਕੀ । ਗੁਰ ਕੁਦਰਤਿ ਤੋ 
ਮਮ ਕਰ ਆਯੋ । ਰੰਚਰ ਜਰਾਉ ਜਰਜੋ ਦਿਪਤਾਯੋ ॥੪॥ ਜਬਰ ਜਵਾਹਰ 
ਜਿਸ ਪਰ ਜਰੇ । ਕਿਸ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰੇ । ਅਬਿ ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕੌ ਲਲਚਾਵਾ । ਰਹਜੋ ਨ ਗਯੋ ਆਪ ਚਲਿ ਆਵਾ? ॥੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹੜੋ 
“ਨ ਹਮ ਨੇ ਹੇਗਾਹੁਤੋਂ ਬਿਭੂਖਨ ਪਠਜੋ ਜੁ ਤੇਰਾ।ਕਿਸ ਕੋ ਦਯੇ?ਬਤਾਵਨਿ 
ਕਰੀਐ । ਨਹੀਂ ਦੁਰਾਵਨ ਤਿਸਹਿ ਬਿਚਰੀਅਹਿ£ ॥ ੬ ॥ “ਮਹਾਂਰਾਜ_ 
ਜੀ | ਮਹਾਂ ਮਸੈਦ । ਜੋ ਗੁਰ ਕਾਰ ਲੋਤਿ ਹੈ ਬਿੰਦ । ਚੇਤੋ ਨਾਮ ਮੋਟ ਤਨ 
ਜਾਂਹੀ। ਮੈਂ ਸੰਭਾਰ ਦੀਨਸਿ ਤਿਸ ਪਾਂਹੀ॥੭॥ਲੋ ਸੈਗਤਿ ਤੋਂ ਬ੍ਰੰਦ ਅਕੋਰ । 
ਗ੍ਰਹਣ ਕਰੇ ਆਯੋ ਤਮ ਓਰ!। 'ਜਿਮ ਨਹਿਂ ਜਾਨਹਿ ਸਭਿ ਕਿਛ ਜਾਠਿ। 
ਸਿਖ ਭੇਂਜਯੋ£ ਚੇਤੋ ਇਤ ਆਨ'॥੮॥ ਬੈਠਯੋ ਹਤੋ ਨਿਕੇਤ ਮਬਾਰੇ।ਕਹਜੋ 
_ਓਚਲਹੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਕਾਰੇ? । ਸੁਨਤਿ ਸਚਿੰਤ ਉਠਜੋ ਤਤਕਾਲਾ।ਸਿਖ ਕੋ 
ਸੈਗ ਗੁਰੂ ਗਿਗ ਚਾਲਾ ॥੯॥ ਜਾਇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਖਰੋ ਅਗਾਰੀ । ਗੁਰ ਆਸ਼ਯ 
ਲਖਿ ਸਿੱਖ ਉਚਾਰੀ/“ਸੁਨਿ ਭਾਈ!ਸੈਂ' ਚੂਰਾ ਦੀਨਾ । ਗੁਰ ਘਰ ਹਿਤ ਸਮੁ- 
ਬਾਵਨ ਕੀਨਾ । ੧੦ ॥ ਆਨਯੋ ਗੁਰੂ ਕਾਰ ਕੇ ਸਾਥ । ਅਰਪਨ ਕਰਕੋ ਕਿ 
ਨਹਿ ਢਿਗ ਨਾਬ?ਇਨਹਿ ਨਿਹਾਗਨ ਕ੍ੋਂਹੁ ਨ ਕੀਨਾ”? ਸੋ ਤੈਂ ਆਨਿ 
ਕਹਹੁ ਕਿਸ ਦੀਨਾ ? ॥੧੧॥ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦਯੋ ਜਿ ਨਹਿ ਤਬਿ ?। 
ਆਨ ਅਰਪਨਾ ਕਰੀਅਹਿ ਸੋ ਅਬਿ? । ਗੁਰ ਮਾਯਾ ਚੇਤੋ ਬਿਰਮਾਯੋ ।ਲੋਭ 
ਲਹਿਰ ਮਹਿ ਗ਼ੋਤਾ ਖਾਯੋ ॥੧੨॥ ਜਿਸ ਨੇ'"ਬਡੇ ਬੜੇ ਡਹਿਕਾਏ । ਕ੍ਯਾ 
ਬਪੁਰਾ ਚੋਤੋ ਠਹਰਾਏ । ਨਟ ਕਰਿ" ਕਹਨਿ ਲਗਜੋ ਮੁਖ ਕੂਰ । “ਮੂਰਖ 

_ "ਜਗਤ ਦਾ । ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜਯੋਤ ਹੀ (ਇਹ) ਮੂਰਤ ਹੈ ਐਸਾ ਲਖਕੈਂ । ਤੋਚੂੜਾ । ਵੇਖਿਆ 
ਸੀ। “ਭਾਵ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ । ਝਉਸਦਾ (ਨਾਮ) ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚ ਕਰਨੀ । 
“ਸਿਖ ਨੇ ਕਿਹਾ । “ਸਭ' ਕੁਛ ਜਾਣਨਹਾਰ(ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਉਂ (ਕਿ ਮਾਨੋ) ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ(ਇਕ) 
ਸਿੱਖ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਚੇਤੋ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਏਧਰ । ਦਇਨ੍ਹਾਂ (ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ) ਕਿਵੇ ਨਹੀਂ 
ਦੇਖਿਆਂ ਊ "“ਭਾਵ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੇ । "ਮੱਕਹ ਕੇ । ਰ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੦੪੪ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸ ੧੬. 

ਕਰਹਿ ਨ ਤਾਸ ਹਜ਼ੂਰਊ॥ ੧੩॥ ਭੋ ਸਿਖ ! ਤੂੰ ਭੋਰਾ ਮੱਤ ਹਉਰਾਂ । ਬਿਸ- 

ਰਯੋ ਹੋਇ, ਦੀਨਿ ਕਿਸ ਔਰਾਂ` । ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਦੀਲੋ ਕਿਸ ਹਾਥ 

ਮਹਾਂ ਮੇਲ ਹੋੜੋ ਜਿਹ ਸਾਥ? ॥੧੪॥ ਸੁਨਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਉਚਾਰੇ । 

ਡੇ ਚੇਤੋ!ਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪਜਾਰੇ।ਸਿਖ ਨੌ ਕੀਨ ਭਾਵਨਾਂ ਜੋਇ।ਮੁਝ ਸੋਂ ਦੇ
ਹ, 

ਪੂਰੀਅਹਿ ਸੋਇ ॥੧੫॥ ਲੀਜਹਿ ਫਿਰ; ਇਕ ਦੁਇ ਦਿਨ ਮਾਂਹੀ । ਦੇਖਿ 

ਰਖਹਿੰ ਤੁਝ ਤੇ ਹਮ ਨਾਂਹੀ। ਨਿਡਰ ਹੋਇ ਕਰਿ ਕੋਪ ਉਚਾਰਯੋ/“ਇਹ ਤੋਂ 

ਸਾਕਤ ਗੁਰ ਕੋ ਮਾਰਜੋ ॥ ੧੬ ॥ ਆਇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੁਰ ਬਡ ਕਹਮੋ । ਸਮਝ 

ਬਿਨਾ ਗੁਰ ! ਸਚ ਕਹਿ ਗਹਜੋਂ” । ਸਿਖ ਬਪੁਰਾਂ ਕ੍ਯਾ ਇਸ ਕੌ ਭਾਖੋ।ਹਮ 

ਕੋ ਝੂਠ ਜਾਨਿ ਗੁਰ ਕਾਖੋਓ ॥ ੧੭ ॥ ਲਾਖਹੁ ਲਯਾਵਹਿਂ ਦਰਬ ਅਗਾਰੀ । 

ਹਮਜੀ ਸਭਿ ਦੇਸ਼ਨਿ ਪਤ ਭਾਰੀ । ਜੌ ਨ ਦੈਤਿ ਸੋ ਭਿ ਪਿਖ ਦੇਵੈਂ। ਆਰੀ ਰ੍ 

ਧਰਿ ਸ਼ਰਧਾ ਗਰ ਸੇਵੈ ॥ ੧੮ ॥ ਹਮ ਬਹੁਤੇ ਨਿਜ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੈਂ । ਨਹਿੰ 
੧ 

ਕੀਮਤਿ ਉਰ ਗੁਰੂ ਬਿਚਾਰੈਂ।ਝੂਠ ਸਾਚ ਕੌ ਬਹੁ ਬਿਵਹਾਗਨ/ਹੈ ਜਾਨੈ ਗੁਰੁ 

ਇਨ ਕੀ ਸਾਰ॥ ੧੯ ॥ ਕਯਾਂ ਸਿਖ ਰੇਕ ਕੂਰ ਇਹੁ ਕਹੈ। ਹਮ ਕੌ ਤਸ- 

ਕਰ ਸਮ ਗੁਰ ਲਹੈ । ਵਸਤੁ ਸੈਂਕਰੇ ਹਮ ਨਿਤ ਲਜਾਵੈਂ। ਦਿਖਰਾਵ/ਹੈ ਕੌ 

ਨਹੀਂ .ਦਿਖਾਵਹਿਂ ॥ ੨੦ ॥ ਗੁਰੂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਰਪਨਿ ਕਰੋਂ । ਸਭਿ ਗੁਰ 

ਨਿਕਟ ਰੀਤ ਇਮ ਧਰੈਂ?। ਸੰਨ ਸਕੋਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਚਾਗੀ/ਲੋਭ ਲਹਿਰ 

ਚੇਤੋ ! ਮਤਿ ਮਾਰੀ ॥ ੨੧॥ ਝੂਠ ਸਾਚ ਬਿਵਹਾਰ ਘਨੇਰੇ।ਪਰਖਨਿ ਹੈ ਕਿ 

ਨਹੀਂ ਮਤ ਮੇਰੇਪਸੋ ਅਬਿ ਸਗਰੀ ਤੋਹਿ ਦਿਖਾਵਹੁੰਕਰਿ ਕੀਮਤਿ ਕੋ ਫਲ 

ਪਹੁੰਚਾਵਹੁ ॥੨੨॥ ਜਥਾ ਭਾਵਨੀ ਤਮੋਂ ਫਨ ਪਾਵੈਂ । ਅਬਿ ਹਮ ਦੇਹਿ; ਨ 

ਦੇਰ ਲਗਾਵੈਂ? । ਪੰਚ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੁਲਾਏ । ਬਭ ਮਸੈਦ ਕੇ ਸਦਨ 

_ਪਠਾਏ॥੨੩॥6ਇਸ ਕੇ ਘਰ ਪਰ ਅਹੈ ਚੁਬਾਰਾ। ਤਿਸ ਮਹੁੰ ਤਾਕੀ ਲਗੰਹ 

 ਕਿਵਾਰਾ । ਪਟ? ਲਪੇਟ ਤਹਿ ਰਾਖਜੋ ਚੂਰਾ । ਸਿਖ ਕੋ ਦਿਯੋ ਹੁੜੋ ਜੋ ਰੂਰਾ 

॥੨੪॥ ਹੁਕਮ ਸੁਨਤਿ ਸਿਖ ਪੰਚਹੁੰ ਧਾਏਤਬਿ ਚੇਤੋ ਨਿਜ ਗ੍ਰੀਵ ਨਿਵਾਏ। 

ਅਵਨੀ ਖਨਤਿ ਨ ਨੈਨ ਉਠਾਏ।ਅੰਤ ਸਮਾ ਜਿਸ ਪਹੁੰਚਕੋ ਆਏ
॥ ੨੫॥ 

੧ਕਿਜੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ-ਹੋਊਗਾ।ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਨੇ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਸੱਚ ਕਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।ਸਿਖ 

` ਕਗਲਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਕਹੇ ਦਾ ਕੀ(ਵਜ਼ਨ)ਹੈ[ਬਪੁਰਾ=ਵਿਚਾਰਾ; ਕੈਗਲਾ|$£ਕ੪ ਵਾਂਡੂ ਹੌਲਾ)ਕਰ 

ਰਹੇ ਹੋ(ਅ) ਗੁੱਸੇ ਹੈ ਰਹੇ ਹੈ । “ਜੇ(ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ) ਨਾ ਦੇਵੇ(ਸਾ ਨੂੰ) ਦੇਖਕੇ ਉਹਬੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । 

੬ਸਾਡੀਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਦੀ)ਪਰਕਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗੀਂ।"ਰੇਸ਼ਮ ਵਿੱਚ(ਅ)ਕਪੜੇ ਵਿਚ 



-`ਮ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ।____(੫੦੪੫) . , ਰਿਤੇ ੩। ਅੰਸੂ ੧੬, 
ਘਰ ਮਹਿਂ ਪਵਿਸ਼ੇ ਚਰ੍ਹੇ ਚੁਬਾਰੇ । ਤੋਰੀ ਸਾਂਕਰ ਖੋਲਿ ਕਿਵਾਰੇ । ਤਤਛਿਨ 
ਚੂਰਾ ਲਯੋ ਨਿਕਾਸਆਨਜੋ' ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕੇ ਪਾਸ।੨੬॥ਅਦਭੁਤ ਚੂਰਾ 
ਸੁੰਦਰ ਦੇਖ।ਸਿਖ ਪਰ ਕੀਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇਖ।ਭਯੋ ਨਿਹਾਲ ਸਕਲ ਦੁਖ 
ਮੇਟਾਂ । ਅੰਤ ਬਿਥੈ ਹੋਇ ਨ ਜਮ ਭੇਟਾ॥੨੭॥ਪੁਨ ਚੇਤੋ ਕੌ ਬੂਝਨਿ ਕਿਏੋ। 
“ਤਸਕਰ ਪਾਪੀ ! ਇਹ ਕਯਾ ਭਯੋ? ਨਹਿਂ ਮੇਰੋ ਪਰਤਾਪ ਪਛਾਨਾ ? ਚੂਰੇ 
ਬਿਖੈ ਲੋਭਕੋ ਠਾਨਾ॥੨੮॥ਤਉ ਚੁਰਾਵਤਿ ਮੂਢਹਮੇਸ਼ਰਹੇਛਿਮਾ ਕਰਿ ਗੁਰੂ 
ਅਸ਼ੇਸ਼ਅਬਿ ਇਹਸਿਖ ਕੋ ਝੂਠਾ ਕਹੇ।ਬਾਰ ਬੁੱਧਿ" ਮੋਕਉ ਉਰਲਹੇ॥੨੯॥ 
ਤਾੜਤਿਸਿਖ ਕੋ ਮੋਹਿ ਹਦੂਰਾਕੂਰੇਆਪ ਕਹੈਇਸ-ਕੂਰਾ-।ਸਾਕਤ ਆਪ; 
ਕਹੈ-ਸਿਖ ਸਾਕਤ”ਂ-। ਮਤਿ ਹਤਿ ਨਿਜ-ਇਸ ਮਤਿ ਹਤਿ-ਭਾਖਤਿ 
॥੩੦॥ ਭਰੇ ਗਰਬ ਗੁਰ ਦਰਬ ਚੁਰਾਏ । ਮਮ ਸੈਗਤਿਕੋ ਬਹ ਦਖਦਾਏ। 
ਅਬਿ ਮੈਂ ਅਪਨੀ ਜੋ ਬੁਧਿ ਬਾਲ।ਕਰਿ ਦਿਖਰਾਵਹੁੰ ਇਸੈ ਬਿਸਾਲ'॥੩੧॥ 
ਭਾਖਯੋ ਹੁਕਮ “ਕਰਾਹਾ ਲਾਵਹੁ । ਗੁੜ ਜਲ ਪਾਵਹੁ ਬਹੁੜ ਤਪਾਵਹ । 
ਚੋੜੋ ਕੌ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਹੁ।ਹੈ ਪਠੀਤ ਅਬਿ ਪਾਕਬਨਾਵਹ॥੩੨।ਬਾਲ- 
ਬੁਧਿ ਕੇ ਲਖਹੁ ਸੁਭਾਉ । ਜਸ ਕਛੁ ਕਰਯੋ ਸੁ ਤਸ ਫਲ ਪਾਉ? । ਗਹਿ 
ਸਿੱਖਨ ਤਿਸ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਰਾ । ਗੁੜ ਤਪਾਇ ਬਹੁ ਉਪਰ ਡਾਰਾ ॥ ੩੩॥ 
ਕੜਛਾ ਭਰ ਭਰਿ ਉਪਰ ਪਾਵਹਿ । ਬਹੁ ਪਾਪਨ ਕੀ ਮੈਲ ਮਿਟਾਵਹਿੰ । 
ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਮਹਿ ਨਿਕਸੇ ਪਾਨਾ।।ਦੇਖਤਿ ਸਭਿ ਨੇ ਉਰ ਡਰ ਮਾਨ ॥ 
੨੪॥ ਦਬਕੇ ' ਸਗਰੇ ਖੋਟ ਕਰਨਿ ਤੇ। ਡਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਧਰਨ ਤੋ ਸਭਿ 
ਮਸੈਦ ਮਨ ਖੋਟੇ ਹੋਇ”।-ਮਹਾਂ ਮਸੈਦ ਹਤਕੋ ਜਿਨ ਸੋਇ ॥ ੩੫॥। ਦਰਸ 
ਚੇਡਕਾ ਉਲਟੋ ਪਰਜੋ । ਮਾਰਨ ਲਗਜੋ ਨਰਨਿ ਰਿਸ ਭਰਜੋਮ੍ਰਿਦੁਲ ਬਾਕ 
ਕਿਸ ਸੋਂ ਨਹਿਂ ਕਹੈਂ।ਫਿਰੇ ਤੌਰ ਸਭਿਹਿਨਿ ਸੋਂ ਰਹੈਂ॥੩੬॥ ਬਰਣ ਬਦਨ 
ਕੌ ਅਰੁਨ ਬਡੇਰੇ।ਉਗੂ ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਸਭਿ ਹੇਰੇਂ-ਪੁਤਿ ਉੱਤਰ ਕੋ ਕਹਿ 
"ਬਾਲ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ । “ਡਰੇ । ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ”। ਸਿਖੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । 1 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਦਬਕਾਕੇ ਬਕਾਉਣ ਲਈ 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਤੇ ਡਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਿਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਚਾਹੇ ਚੇਤੁ ਕਿਤਨਾ 
ਪਾਪੀ ਸੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ । ਤਵਾ: ਖਾਲਮਾ ਵਿਚ ਐਉੱ_ ਲਿਖਿਆ 
ਹੈ:--“ਉਸ ਦੀ (ਚੇਤੋ ਦੀ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ । ਗਾਵੇ ਮਾਤਾ ਜੀ 
ਨੈ ਉਸ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਚੇਤੋ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋ ਛੁਭਾ ਦਿਤਾ ਪਰ ਤਾੜਨਾ ਸਭਨਾਂ - 
ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਈ? । ਰ 



ਸਿ ਹਾ __ (੫੦੪੬) __ ___ਰਿਤ੩। ਅੱਸੂ ੧੭: 
ਨ ਸਕੈਤੇ'। ਆਪ ਆਪਨੇ ਚਿਤ ਡਰਪੰਤੇ' ॥੩੭॥ ਪੁਨ ਸੋਧਨਿ ਸੈਗਤਿ 

ਗੁਰ ਚਾਹਤਿ । ਪਰਖਨਿ ਸਿੱਖੀ ਬੀਚ ਉਮਾਹਤਿ ।-ਖੋਜਨਿ ਕਰਿ ਕੈ ਪੰਥ 

ਜ਼ਲਾਵਨਿ । ਅਜਬ ਖਾਲਸਾ ਕਰੋਂ ਉਪਾਵਨ-॥ ੩੮ ॥ ਰਿਦੈ ਮਨੋਰਥ ਕੌ 

ਧਰਿ ਐਸੇ। ਚਿਤਵਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਧਿ ਤੈਸੇ। ਦੁਰ ਦੂਰ ਤੋ ਸੈਗਤਿ 

ਆਈ । ਜਿਸ ਮਹਿ ਪ੍ਰੋਮੀ ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਈ ॥੩੯॥ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿਨਿ ਤੋਂ ਗੁਰੂ 

ਹਕਾਰੇ। ਪਠੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪੁਰਿ ਸਾਰੇਪੰਰ ਧਰਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਤਯਾਗਿ ਨਿਜ ਘਰ 

ਕੋ। ਪ੍ਸਥਾਨੇ ਸਭਿ ਆਨੰਦ ਘੁਰ ਕੌ ॥ ੪੦ ॥ ਜਥਾਸ਼ਕਤਿ ਕਰ ਲੀਨ 

ਅਕੋਗਸਨਿ ਸੁਨਿ ਹੁਕਮ ਚਲੇ ਗੁਰ ਓਗਆਨਿ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਮੇਲਾਭਯੋ। 

ਸ਼ੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕੋ ਪਿਖਿ ਲਯੋ ॥ ੪੧॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ 

ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁਤੇ “ਚੇਤੇ ਮਮੈਂਦ ਪ੍ਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਖੇੜਸਮੋ ਅੰਸੂ॥ ੧੬ ॥ ਰ੍ 

___ ੧੭, [ਸਿੱਖੀ ਪਰਖਣ ਦੇ ਤਾਉ ਤੇ ਕਸਵੱਟੀਆਂ] । 

ਦੋਹਰ॥ਭਯੋ ਮੇਠਣ ਜਬਿ ਅਨੌਦਪਰਿ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਸਿਖ ਆਇ।
ਭਦੀ ਭੀਰ 

ਦੀਰਘ ਤਹਾਂ ਦਰਸ ਚਾਹਿ ਅਧਿਕਾਇ ॥੧॥ ਜ਼ੌਪਈ॥। ਤਬਹਿ ਮੇਵਰੋ ਗੁਰ 

ਢਿਗ ਗਯੋ। ਬਿਰ ਹਰੈ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਤਿ ਭਯੋ । “ਮਹਾਰਾਜ  ਸੈਗੰਤਿ ਸਮੁ- 

ਦਾਈ । ਸੁਨਿ ਆਇਸੁ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਆਈ॥੨॥ ਬਾਂਛਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਚੋਦ 

ਤਹਾਰੋ।ਜਿਮ ਚਕੋਰ ਤਿਮ ਮਿਲੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ।ਸਾਗਰ ਸਮ ਉਮਡੇ 
ਗਨ ਆਏ। 

ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਪੁਰਿ ਕੇ ਡੇਰੇ ਪਾਏ' ॥੩॥ ਸੁਠਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ । 

“ਜਹਾਂ ਦਮਦਮਾ ਉਚ ਮਹਾਨਾਂ । ਤਿਸ ਕ-ਨਿਕਟ ਉਤੈਗ/ ਸਥਾਨਾ। ਤਹਾਂ 

ਸਧਾਰਹੁ ਬਹੁ ਮੈਦਾਨਾ॥੪॥ਪੁਨ ਸ਼ਮਿਯਾਨੇ ਤਹਾਂ ਲਗਾਵਹੁ । ਤੋਬੂ ਰੁੰਚਰ 

ਕਨਾਤ ਤਨਾਵਹੁ। ਸੁਨਤਿ ਮੇਵਰੋ ਬਾਹਿਰ ਆ£॥ ਸਭਿ ਕੋ ਹੁਕਮ 
ਹਜ਼ੂਰ 

ਸੁਨਾਯੋ ॥ ੫॥ ਤੂਰਨ ਦਾਸ ਸੈਭਾਰਨਿ ਕੀਨੇ । ਹਇ ਆਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 

ਪ੍ਬੀਨੌ । ਲਗਿ ਨਰ ਗਨ ਸੋ ਥਾਇ ਸੁਧਾਰੀ । ਬਿਖਮ ਹੁਤ
ੀ ਕੀਨੀ ਸਮ 

ਸਾਰੀ । ੬॥ ਪੁਨ ਤੇਬੂ ਇਕ ਰੁਚਿਰ ਲਗਾ&। ਬਹੁਤ ਦਰਬ ਜਿਸ ਊਪਰ 

`ਲਾਯੋ। ਦੀਰਘ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਤਨੀ ਕਨਾਤ।ਲਾਲ ਰੈਗ ਕੀ ਸ਼ੁਭਤਿ ਬਨਾਤ 

॥੭॥ ਤਾਂਨਿ ਚਾਨਣੀ ਲਗਿ। ਚਹੁੰ ਓਰ । ਰੇਸ਼ਮ ਜ਼ਰੀ ਲਗੀ ਜਿਸ ਡੋਰ । 

ਕਲਸ ਚੋਬ ਕੈਚਨ ਕੇ ਬਨੋ । ਦਮਕਤਿ ਹੀਰੇ ਉ ਜਲ ਘਨੰ॥੮॥ਮੁਕਤਾ 

ਬਾਲਰ ਸ਼ੈੰਦਰ ਸੋਹੈ । ਅਵਿਲੋਕਤਿ ਸਭਿ ਕੋ ਮਨ ਮੋਹੈ। ਗਾਖਜੋ ਬੀਚ 

੧ਮਗੋਂ ਪਰਤਕੇ ਉਤਰ ਕੌਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ । “(ਐਉਂ ਸੋਚਕੇ) ਆਪਣੇ ਢਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਡਰਦੇ 

ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਤਿਉਤਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ । “ਉੱਚਾਂ । 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ। __ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। _ .. (੫੦੩2) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੧੭. 
'=- 

ਬਿਸਾਲ ਮਦਾਨੇ । ਏਕ ਪੌਰ ਹਿਤ ਆਵਨ ਜਾਨੋ ॥੯॥ ਕਰਿ ਸਭਿ ਕਿਰਤ 
ਜਾਇ ਤਬਿ ਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ।ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੇਵਕ ਔਰ 
ਬੁਲਾਯੋ । ਏਕਾਕੀ ਹ੍ਰੈ ਅਸ ਫੁਰਮਾਯੋ ॥ ੧੦ ॥ ਪਰੈ ਨਿਸਾ ਤਮ ਦੀਰਘ 
ਛਾਈ । ਪੰਚ ਛਾਂਗ ਲਿਹ ਸੈਗ ਛਪਾਈ । ਤੁਝ ਬਿਹੀਨ" ਕੋ ਦੇਖੋ ਠਾਂਹੀ । 
ਜਾਇ ਸ ਬੈਧਹੁ ਤੈਬੂ ਮਾਂਹੀ ॥ ੧੧॥ ਰਜਨੀ ਪਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਤੈਸੇ । ਕਰੀ 
ਕਿਰਤ ਭਾਖੀ ਗੁਰ ਜੈਸੇ।ਕਾਹੰ ਨਰ ਨਹਿ ਭੇਵ ਲਖਾਯੋਬਾਂਧਿ ਛਾਂਗ ਅੰਤਰ 
ਸੋ ਆਯੋ ॥੧੨॥ ਜਲ ਦਾਨਾ ਧਰਿ ਕਰਿ ਤਿਨ ਨੌਰੇ। ਨਿਕਸਯੋ ਵਹਿਰ ਸ 
ਰੱਛੱਕ ਹੇਰੇ । ਤਿਨ ਸੋਂ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਸੁਨਾਵੈ। “ਨਹਿ ਅੰਤਰਿ ਕੋ ਪ੍ਰਵਿਸ਼- 
ਨ ਪਾਵੇ? ॥੧੩॥ ਖ਼ਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਕੈ ਸਮਦਾਈ।ਸਪਤਿ ਜਥਾ ਸਖ ਨਿਸਾ 
ਬਿਤਾਈ । ਭਈ ਭੋਰ ਸਤਿਗੁਰ ਫੁਰਮਾਯੋ । “ਸਭਿ ਮੈਗਤ ਕੋ ਦੇਹ ਸਨਾਯੋ 
॥ ੧੪ ॥-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹੁ ਸਕਲ ਹਰਖਾਏ । ਬਾਂਛਤਿ ਲੇਹੁ ਕਾਮਨਾ 
ਪਾਏ-ਨਸਨਿ ਨਕੀਬ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੇ ਡੇਰੇਜਹਿੰ ਕਹਿ ਹੁਕਮ ਸੁਨਾਯੋ ਟੇਰੇ 
ਰਮ ਛੋਟੋ, ਬਡੋ, ਧਨੀ ਸਿਖ, ਨਿਰਧਨ । ਸਭਿ ਪਹੁੰਚਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ 
ਦਰਸ਼ਨ? । ਬਸਤ੍ਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਭਿ ਪਹਿਰਿ ਸਰੀਰ । ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਰਵਨ 
ਸਧੀਰ॥੧੬॥ਚਮਰ ਚਾਰ ਵਰਤੋ ਚਿਤ ਚੋਰਤਿ।ਕਲਗ਼ੀ ਝਲਤਿ ਝਲਕ ਤੂ 
ਛਬਿ ਛੋਰਤਿ । ਸੈਗ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਨ ਭਟ ਭੀਰਾ।ਡੇਰੇ ਮਹਿ ਗੇ ਗੁਨੀ ਗਹੀ- 
ਰਾ ॥੧੭॥ ਗਿਲਮ ਗ਼ਲੀਚ! ਫਰਸ਼ ਰਮਣੀਕਾ । ਪਸ਼ਮ ਚੈਗ ਨਾਨਾ ਬਿਧਿ 
ਨੀਕਾ । ਹੀਰੇ ਜਰਤਿ ਪਰਟ” ਕੇ ਪਾਵੇ । ਸੈਦਰ ਬੀਚ ਪ੍ਯੈਕ ਸੁਹਾਵੇ।੧੮॥ 
ਤਿਸ ਪਰ ਚਢ ਬੈਠੇ ਦਤਿ ਪਾਵਤਿ । ਆਵਤਿ ਚਲੋ ਸਿਖ ਹਰਖਾਵਤਿ । 

ਲਾ 

ਦਰਸ ਲਾਲਸਾ ਰਿਦੈ ਨ ਥੋਰੀ । ਆਨਿ ਪਹੂਚੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁ੍ਕੁ ਓਰੀ ॥ ੧੯॥ 
ਸੋਹੜਿ ਸੇਠ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਟੀਕਾ।ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹਿ ਭਾਵ ਧਰਿਜੀਕਾ । ਜੁਗਲ 
ਚਰਨ ਅੰਬਜ ਅਰਨਾਰੇਨਖ ਪਿਖਿ ਸਸਿ ਟੁਕਰਾ ਦਤਿਹਾਰੇ“ ॥੨੦॥ਮਿਿਦ- 
ਲ ਅਧਿਕ ਰੇਖਾ ਜੁਤਿ ਤਰਵਾ”। ਸੋ ਦਤਿ ਜਾਨਹਿ ਜਿਨਹਿ ਨਿਹਰਿਵਾਂ। 
ਜੁਗ ਜੈਘ ਕਦਲੀ ਇਕਸਾਰੀਕਣ ਮਹਿ ਕਾਛੀ ਕਛੀ ਛਬਿ ਨਜਾਰੀ॥ 

੫੩੩ ਬਿਨਾਂ । “ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਚਾਲ ਵਾਲੇ ਧੀਰਜ ਵਾਨ ̀ਗੁਰੂਜੀ ਚੱਲੇ । 'ਉਂਲ ਦੇ ਬਿਛੋੇ ਤੇ 
ਫ਼ਲੀਚੇ [ਫਾ:, ਗਲੀਮ=ਉਂਨ ਦਾ ਵਿਛੌਣਾ । ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ੁਜਾਵਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਲਮ ਦਰੀ ਨੂੰ 
ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ|। । “ਸੋਨੇ ਦੇ [ਸੈਸ:, ਪੁਰਟ] । “ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨਹੁਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ., 
ਆਪਣੀ ਦੂਤ ਹਾਰ ਦੇਣ ਤਲੀਆਂ ਜਿਸਨੇ ਫਿੱਠੀਆਂ ਹਨ ਕਲ ਵੂ ਇਕਸਾਰ ਹਨ : 

॥ 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ। ___(੫੦੪੮) _ __ ਰਿਤੁ ੩ । ਅੱਸੂ ੧੭, 

੨੧ । ਕਭੀ ਡਿੰਭੁ ਸੰਡ ਭੁਜਦੈਡੇ' । ਕੈਚਨ ਅੰਗਦ ਮੰਡਨ ਮੰਭੇ” । ਕਟ 

ਮਹਿ ਜਟਤਿ ਤੁਨੀਰ' ਸੁਹਾਯੋ । ਚੇਦ੍ਹਾਸੁ ਇਕ ਦਿਸ਼ਿ ਛਬਿ ਪਾਯੋ ॥੨੨॥ 

ਧਨਖ ਕਠੋਰ ਸਕੈਧੇ ਧਾਰਕੋਸਨ ਲਗਿ ਜਿਸਕੀ ਹੈ ਮਾਰਾ। ਪੰਕਜ ਪਾਨ 

ਬਾਨ ਇਕ ਲੀਨੇ । ਕਬਿ ਕਬਿ ਫੇਰਿ ਪਿਖਹਿਂ ਦ੍ਰਿਗ ਦੀਨੇ ॥ ੨੩॥ ਅੰਸ 

ਉਤੈਗ ਸਿੰਘ ਕੀ ਨਕਾਈਜਾਮਾ ਗਰੇ ਬਿਮੋਲ ਸੁਹਾਈ । ਉਰ ਬਿਸਤਾਰ” 

ਮੋਤੀਅਨਿ ਮਾਲਾ । ੜਲਤਿ ਸ਼ਮਕ ਦਤਿ ਹੋਤਿ ਉਜਾਲਾ ॥ ੨੪ ॥ ਸ਼ਮਸ 

ਬਦਨ ਪਰ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹੀ । ਮਧੁਪਾਵਲ ਪੰਕਜ ਪਰ ਹੋਹੀ'। ਕੁੰਡਲ ਚੋਚਲ 

ਕਾਨਨ ਮਾਂਹੀ । ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਪਰ ਸ਼ੋਭਤਿ ਛਾਹੀਂ” ॥ ੨੫ ॥ ੜ੍ਰਿਪਾ ਭਰੇ 

ਦੈ ਨੈਨ ਰਸੀਲੇ । ਚਿਤਵਨ ਤਿਰਛੇ ਛਕਤਿ ਛਬੀਲ । ਬਿਨ ਗੁਨ ਧਨਖ 

ਕਟਲ ਅਸ ਭੌਹੈਂ-। ਭਾਲ ਭਾਗ ਭਰਿ ਗਏ ਸਭਿ ਸੌਹੈਂ ॥ ੨੬ ॥ ਢਿਕਨੇ 

ਕੋਸ ਪਾਸ ਸਰੁਸਾਏ੯ । ਜਨੁ ਪੰਨਗ ਛੌਨਾ'” ਸਮੁਦਾਏ । ਸੀਸ ਬੌਧੀ 

ਉਸ਼ਨੀਕ”' ਸੁਹਾਈ। ਉਪਰ ਜਿਗਾ ਅਧਿਕ ਛਬਿ ਛਾਈ ॥੨੭॥ ਕਲਗ਼ੀ 

ਝ੍ਲਤਿ ਉਤੇਗ ਸੁਰੇਗਾ"” । ਜਟਤਿ ਜਵਾਹਰ ਜੇ ਬਹ ਰੇਗਾ । ਪੁਰਟ ਦੇਡ 

_ਜਟਤੀ ਬਹੁ ਜਾਂਹੀ। ਫੁਰਤ ਢੋਰ ਚਾਰਹੁੰ ਵਿਸ਼ਿ ਮਾਂਹੀ" ॥੨੮॥ ਜਗਮਰ 

ਭੂਖਨੂ ਕਰਤਿ ਸਰੀਰਾ । ਬੈਠੇ ਬਿਕਸਤਿ ਮੁਖ ਬਰ ਬੀਰਾਂ । ਹਿੰਦੁ ਧਰਮ 

ਰੱਛਕ ਗਨਸਾਗਗਤੁਰਕ ਤਰਨਿ ਤੋਰਨਿ ਗਜ ਨਾਗਰ ॥ ੨੯॥ ਜੇ ਅਸ 

_ਧਜਾਨ ਰਿਦੇ ਮਹੁੰ ਧਰਿਹੀਂ । ਬਿਨੁ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜਰ ਸਾਗਰ ਤਰਿਹੀਂ । ਤਬਿ 

ਕੈਗਤਿ ਸਗਰੀ ਚਲਿ ਆਈ । ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੈਦਹਿ ਸਿਰ ਨਜਾਈ ॥ ੩੦॥ 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਸੋਂ ਪਿਖਹਿਂ ਗੁਸਾਈਂ । ਬੈਠੇ ਸੁੰਦਰ ਸਭਾ ਲਗਾਈ । ਹੁਤੋ 

ਹਾਥ ਮਹ ਤੀਛਨ ਤੀਰਾ । ਸੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਿ ਬਚ ਤੁਨੀਰਾਂ ॥੩੧॥ ਖੜਰ। 

ਖੈਂਚਿ ਕਰ ਲੀਨਸਿ ਚਮਕਤਿ/ਥਹਰਤਿ ਮਨਹੁ ਦਾਮਨ ਦਮਕ!ਤ।ਘਨ 

ਸਰ ਸਮ ਬੋਲੇ ਗੁਨ ਖਾਨੀ । “ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਿਯਾ ਮਹਾਨੀ॥ ੩੨॥ 

(ੰਕੁਜਦੈਤੇ ਹਾਬੀ ਦੇ ਬਚੇ ਦੀ ਮੁੰਡ ਵਰਗੇ ਹਨ । [ਸੈਸ:, ਕੰਭੀ=ਹਾਬੀ । ਮੈਂਸ:, ਡਿਭ=ਬੱਚਾ 

(ਅ) ਬਨਾਵਟ]। “ਸੇਨੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬਹੁੱਟੇ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਹਨ । (ਅ) ਮੰਭਨ=ਬੁਹੱਫਾ 

ਨਾਮੈ ਗਹਿਣਾ । ਮੰਡੇ=ਸਜ ਰਹੇ ਹਨ । =ਜੜਾਊ ਵੱਥ' । ਮੋਢੇ ਉਚੇ ਹਨ । (ਸੈਸ-, ਅੱਸ਼]। 

ਪਜੌੜੀ ਛਾਤੀ ਪਰ । <(ਜਿਵੇ) ਭੋਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਕਵਲ ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ”ਉਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) 

ਬਲਕ । ਭੌਹਾਂ ਨੈਸੀਆਂ ਟੇਢੀਆੰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਲੇ ਬਿਨਾਂ ਧਨੁਖ । ੯ਫਾਹੀ ਦੇ ਸਦਰਸ਼ ਹੈਨ । 

੧੦੧੫ ਦੇ ਬੱਚੇ । “ਦਸਤਾਰ । ““ਸੁਹਣੇ ਰੰਗ ਵਾਲ਼ੀ । ”੧ਸੇਨੇ ਦੀ ਭੈਡੀ ਵਾਲਾ; ਜੜਾਉ . 

ਚੋਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਢੁਰ ਰਿਹਾਂ ਹੈ [ਸੈਸ:, ਪੁਰਟ=ਸੋਨਾ] । "“ਭੱਥੇ ਵਿਚ । ਵਰ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । : (੫੦੪੯) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੧੭. 

ਅਤਿ ਪ੍ਰਿਯ ਸਿੱਖ ਅਹੇ ਕੋ ੰ ਜਰ ਸੀਸ ਦੇਹਿ ਇਸ ਬੇਰਾ । ਕਾਰਜ 
ਪਰਯੋ ਆਨ ਦਸ ਕਾਲਾ । ਪੁਰਵਹਿ ਗਿਰ ਦੇ ਅਬਹਿ ਬਿਸਾਲਾ? ॥ ੩੩॥ 
ਅਸ ਕਹਿ ਤੂਸ਼ਨ ਕੀਨ ਗਸਾਈਂ' । ਕਗਾਚੋਲ" ਪਰ ਦਿ੍ਸ਼ਟਿ ਲਗਾਈ । 
ਸਨਤਿ ਬਾਤ ਸਗਰੇ ਬਿਸਮਾਏ । ਧੀਰਨ ਤਯਾਗ ਦੀਨਿ ਸਿਰ ਨਯਾਏ ॥ 
੩੪ ॥ ਗੁਰ ਦਿ।ਸ਼ ਦੇਖ ਸਕੋ ਨਹਿ ਕੌਉ।ਉ” ਗੁ ਤੇਜ ਮੁਖ ਰਕਤੇ ਹੋਉ । 
ਖਯਾਲ ਟਲਾਇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਛ ਕਾਲਗਪੁਨ ਬੋਲੋ“ਸਨਿ ਸੈਗੰਤਿ ਜਾਲਾ!॥੩੫॥ 
ਕੋ ਸਿਖ ਪ੍ਰਿਯ ਮੁਝ ਦੋਇ ਸ ਦਾਨ॥ਕਰਹਿ ਕਾਜ ਅਰਪਹ ਨਿਜ ਪਾਨਾ । 
ਦੇਹ ਅਹੈਂ ਕਹ ਤਜਿ ਕਰਿ ਦੂਰ । ਧੀਰਜ ਧਰਿ ਦੇ ਸੀਸ ਹਜ਼ੂਰ” ॥ 
੩੬ ॥ ਪੁਨ ਸਨਿ ਸੈਗਤਿ ਤੁਸ਼ਨ ਕੀਨਾ । ਸਨਮਖ ਹੋਇ ਨ, ਮਨ ਨ 
ਪਤੀਨਾ । ਚਮਕੈ ਚੈਦ੍ਹਾਸ ਕਰ ਮਾਂਹੀ । ਧਾਰ ਸਕ੍ਯੋ ਧੀਰਜ ਕੋ ਨਾਂਹੀ | 
੩੭॥ਬੈਠੇ ਕਿਤਿਕ ਬੇਰ ਜਬਿ ਬੀਤੀ।ਕਹਯੋ ਬਚਨ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤਿਸ ਰੀਤੀ । 
ਪਰਖੀਹਿਂ ਸਿੱਖਨਿ ਕੌ ਸੁਖਦਾਨੀ ।-ਲਾਖਹੁੰ ਸੈਗਤਿ ਮਹਿਦ ਮਹਾਂਨੀ ॥ 
੩੮ ॥ ਬੀਜ ਅਹੈ ਕੈਧੋਂ ਰਹਿ ਨਾਂਹੀ। ਜਿਸ_ ਤੋ ਹੋਇ ਸਰਬ ਨਿਰਬਾਹੀ । 
ਕੋਹਰਿ ਹੋਤਿ ਏਕ ਹੀ ਬਨ ਮੈਂ । ਕੰ ਨ ਪਰਵੇਸ਼ੋ ਡਰ ਧਰਿ ਮਨ ਸੈਂ ॥੩੯॥ 
ਤ੍ਰਿਤੀ ਬਚਨ ਜੇ ਪਰਤਉ ਖਾਲੀ । ਪੁਨ ਕੋ ਹੋਤਿ ਸੈਗਤਿ ਤਿਸੁ ਵਾਣੀ-। ਰ 
ਦਯਾ ਸਿੰਘਾ ਦਿਕ ਬਸੈ ਲਹੌਰ । ਛੱਤ੍ਰੀ ਸਭਿ ਸਿੰਘਨਿ[ ਸਿਰਮੌਰ ॥੪੦॥ 
ਰਿਵੈ ਬਿਚਾਰ ਕੀਨਿ ਤਬਿ ਤਾਂਹੀ ।-ਰੇ ਜਿਯ ! ਜਿਯਤਿ ਸਦਾ ਕੌ ਨਾਂਹੀ। 
ਐਸੋ ਸਮੋ ਨਹੀਂ ਪੁਨ ਪਾਵੈ।ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜ ਸੀਸ ਤੁਵ ਆਵੈ ॥੪੧।। ਇਤੀ 
ਬਿਲੰਬ ਕੀਨਿ ਧਿਕ ਤੋਹੀ । ਸ੍ਰਾਮੀ ਬਚਨ ਨ ਸਨਮੁਖ ਹੋਹੀਂ-। ਇਮ 
ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ ਤੂਰਨ ਠਾਂਢਰਿਦੈ ਬਿਥੇ ਧੀਰਜ ਧਰਿ ਗਾਵਾ॥੪੨॥ਬਿਨਤੀ 
ਭਨੀ ਜੋਰਿ ਜੁਗ ਕਰ ਕੌ । ਲੀਜਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕੌ? । ਸਨ 

_ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਤਜਜੋ ਪ੍ਰਖੀਕਾ । ““ਦੇੋ ਸਿਰ ਤੋਂ ਆਇ ਨਿਸ਼ੈਕਾਂ ॥ ੪੩॥ 
"ਤਲਵਾਰ ! "ਭਾਵ ਹੈ, ਸਨਮੁਖ ਤੇਂਕਣ ਨਾਂ(ਉਸ ਵੇਲੋ ਯਾ)ਉਸ ਮੈਗਤ ਦਾ ਫਿਰ ਵਾਲੀ ਕੌਣ 
ਹੁੰਦਾ । $ਸ੍ਹਾਮੀ ਦੇ ਬਚਨ (ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਉ ) ਨਾ ਸਨਮੁਖ ਜਾ ਹੋਇਆ । “(ਅਤੇ ਬੋਲੋ:-) । 

“ਇਥੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਬੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦਰਸਾਏ ਹਨ, ਅਸਲ 
ਵਿਚ ਮਿੰਘ ਪਦ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਗਰੋ ਲਾਇਆ ਸੀ । ਜੀਵਨ 
ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ (ਕਿਤ: ਭਾ: ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੀਜੇ ਨਾਉਂ ਐਉਂ ਦਸੇ ਹਨ, ਦਇਆ 
ਕੋਸ; ਧਰਮਦਾਸ, ਮੁਹਕਮ ਚੰਦ, ਸਾਹਿਬ ਚੈਦ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਜੀ । 

- ੨ ਸ਼ਬਪਾਠ “ਸਿਖਨ” ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। _ 

। 



_ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____ (੫੦੫੦) __ _ ਰਿਤੂੜੋ। ਅਬੂ ੧੮. 
ਇਮ ਕਹਿ ਗਹੀ ਬਾਂਹ ਤਿਸ ਕੋਰੀ । ਤੋਬੂ ਮਹਿੰ ਲੈ ਗੇ ਬਿਨ ਦੇਰੀ । ਹੜੋ 

ਵਰਸ਼ ਬਿਚ ਦਯੋ ਬਿਠਾਈ।ਕਹਜੋਂਬੈਠਿ ਕਿਮ ਹ੍ਰੈ ਨ ਲਖਾਈ ॥੪੪॥ ਇਕ 
ਬਕਰੇ ਪਰ ਖੜਗ ਚਲਾਯੋ। ਸੀਸ ਜੁਦਾ ਕਰਿ ਰਕਤ ਬਹਾਯੋ । ਲੋਚਨ 

ਸ਼ੁਵਣ ਕਰੇ ਸਵਧਾਨਾ । ਗੁਰ ਦਿਸ਼ਿ ਪਿਖਹਿੰ ਸਭਿਨਿ ਡਰ ਮਾਨਾਂ ॥੪੫॥ 

ਸ਼ਬਦ ਸਨੋ ਅਜ ਕਾਟਨਿ ਕੇਰਾ । ਤੋਬੂ ਵਹਿਰ ਰਕਤ ਕੋ ਹੇਰਾ । ਦੋਨਹੁਂ 

_ਪਤੋਂ ਪਰਖ ਕਰਿ ਜਾਨਾਂ ।-ਸੈਘਾਰਜੋ ਸਿਖ-ਅਚਰਜ ਠਾਨਾਂ ॥੪੬॥ ਬਦਨ 
ਪੀਤ ਸਭਿ ਧੀਰਜ ਹਾਲੇ । ਕੌਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਲਿਤ £ਭਾਲੇ । ਥਰਗਰ 

ਕੰਧ; ਹਹਿਰਹਿੰ ਉਰ ਮਹਿਅਨਿਕ ਕਲਪਨਾ ਕਲਪਤਿ ਗੁਰ ਮੰਹ॥8੭॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁਤੇ “ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਸਪਤ ਦਸਮੇ 

ਅੰਸੂ॥ ੧੭॥ `_ ੧੮. (ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ] । ਰ 
ਦੌਹਰਾ॥ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਕੌ ਧੀਰ ਦੇ ਤੋਬੂ ਬਿਖੈ ਬਿਠਾਇਕਲਜ਼ੀਧਰ ਨਿਕਸੇ 
ਵਹਿਰ ਰਿਸ ਜੁਤਿ ਬਦਨ ਦਿਖਾਇ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸ੍ਰੋਣਤ ਭੀਗਜਯੋ ਪਾਨ 
ਕ੍ਰਿਪਾਨਾ। ਨਰਨਿ ਲਖੜੋ ਗੁਰ ਹਤੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾ । ਤਿਸੀ ਰੀਤਿ ਪੁਨ ਥਿਰੇ 
ਪ੍ੀਕਾ ।ਹੇਰਤਿ ਸਗਰੇ ਭਏ ਸਸ਼ੈਕਾ॥੨॥ਧੁਨਿ ਊਚੀ ਪੁਨ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰਾ। 
ਮੈਰ ਦੇਇ ਸਿਰ ਕੋ ਸਿਖ ਪਾਰਾ । ਕਾਰਜ ਪਰਜੋ ਆਨ ਕਰਿ ਮੇਰਾ । ਸਿਰ 

ਦੀਨੇ ਬਿਨ ਹੋਹਿ ਨ, ਹੇਰਾ ॥ ੩ ॥ ਸੁਨਿ ਪਿਖਿ ਸਰਬ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਈ । 

_ਅਬਿ ਚਾਹਤਿ ਦੂਸਰ ਕੌ ਮਾਰੀ । ਕਿਤਿਕ ਬੇਰ ਪੁਨ ਕਹਿ ਜਗਦੀਸ਼ਾ । “ਕੌ 

` ਪਕਾਰੋ ਸਿਖ ਦੇਵਹਿ ਸੀਸਾ? ॥੫॥ ਜਬਿ ਹੂੰ ਤੀਜੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾਂ । ਧਰਮ 
ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਾਂ । ਜਾਤਿ ਜਾਟ ਹਸਤਨਪੁਰਿ ਵਾਸੀ । ਮਨ ਸੋਂ 
ਕਹਿ-ਕ੍ਯੋਂ ਭਾ ਪ੍ਰਣਿ ਨਾਸ਼ੀ“॥ ੬॥ ਸਰਬ ਸਰੀਰ. ਦੀਨਿ ਗੁਰ ਤਾਈਂ । 

ਕਰਹਿ ਤਬਾ ਜਿਯ ਜਥਾ ਸਹਾਈ੧ਗੁਰ ਕਰਤਬ ਮਹਿ ਕਜੋਂ ਕਰਿਸ਼ੈਕਾ। 
ਬੈਠਿ ਰਹਕੋ ਮਨ ਮਾਨਿ ਅਤੈਕਾ-॥ ੭॥ ਇਮ ਬਿਚਾਰਿ ਤਤਛਿਨ ਤ੍ਰੈ 
`ਠਾਂਢੋ। ਸੈਗਤ ਪਿਖਹਿ ਧੀਰ ਧਰਿ ਗਾਢੋ। ਕਹਸੋ ਨਿਸ਼ੋਕ ਜੋਰਿ ਜੁਗ 
ਕਰ ਕੌ । ਲਿਹ ਸਤਿਗੁਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕੋ ॥ ੮॥ ਦੇਖਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿਯ 
੧(ਇਹ ਗਲ ਅਸਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ ਕਿ”'''' । “ਮੱਸਾ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਸਦੇ ਮਰਨਾ 
ਦਿੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ । ੯ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਖ ਲਿਆਂ । “ਆਪਣੇ ਪ੍ਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰਨਾ ਹੈੱ'(ਜੇ 

ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-)। ੬ਜਿਵੇ' ਜੀਯ ਵਿਚ ਆਵੇ ਤਿਵੇ' ਕਰਨ (ਗੁਰੂ ਜੀ) । “ਡਰ,ਮੰਨਕੇ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____ (੫੦੫੧) _ _ਰਿਤੁ੩।ਅੰਰੂ੧੮, 

ਉਠ ਪ੍ਰਘਕਾ । ਗਹਿ ਭੁਜ ਲੋਗੋ ਤਹਾਂ ਨਿਸਕਾ। ਤੰਬੂ ਬਥੈ ਜਾਇ ਬੈਠਾਐ 
ਖੜਗ ਛਾਂਗ ਪਰ ਤਬਹਿ ਚਲਾਯੋ ॥੯॥ ਸ਼ਬਦ ਸਨਜੋਂ ਅਰੁ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਹੇਰਾ। 

ਸਭਿਨਿ ਲਖੜੋ ਸਿਖ ਕੋ ਕਟ ਗੇਰਾ । ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕੇ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਵਾ। 
'ਬੈਠਹੁ,ਬਹਿਰ ਨ ਕਰੋ ਲਖਾਵਾ"! ॥੧੦॥ਸਜਿ ਸ਼ੋੋਣਤ ਜੁਤਿ ਅਸਿ ਕਰ 
`ਲੀਨੇ । ਵਹਿਰ ਆਇ ਥਿਰ ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਬੀਨੇ । ਦੇਖਤਿ ਉੱਗ ਤੋਜ ਅਵਰੇਖਾ” 
ਸਭਿ ਕੋ ਅਚਰਜ ਹੋਤਿ ਵਿਸ਼ੇਖਾ ॥ ੧੧॥ ਵਿਰ ਗਈ ਕਾਚਨ ਮੁਖ 
ਭਰਦਾਈ”। ਉਠਯੋ ਚਹਤਿ, ਨਹਿ ਗਮਨਜੋਂ ਜਾਈ । ਸਨੇ ਸਨੇ ਬੋਲਤਿ 
ਨਿਜ ਮਾਂਹੀ। “ਦਰਸ ਕਾਲਕਾ ਇਹ ਫਲ ਤਾਂਹੀ ॥ ੧੨॥ ਉੱਗ ਦੇਵਤਾ 
ਸਹਕੋ ਨ ਜਾਈ । ਉਲਟ ਪਰੀ ਮਤ ਅਪਰ ਬਨਾਈ । ਤਿਸ ਦਿਨ ਤੇ 
ਭਏ ਕ਼ਰ ਘਨੇਰੇ । ਬਡ ਮਖ਼ੈਦ ਮਾਰਜੋ ਬਿਨ ਬੇਰੇ ॥ ੧੩॥ ਅਬਿ ਸਿੱਖੜਨ 
ਸਿਰ ਕੀਟ ਗਿਰਾਏ । ਤੇਜ ਉੱਗ ਮੁਖ ਪਿਖਯੋ ਨ ਜਾਏ।ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਤਿ 

ਪੁਨ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰਾ । “ਅਪਰ ਦੋਹੁ ਸਿਰ ਕੌ ਸਿਖ ਪਕਾਰਾ? ॥ ੧੪॥ ਕੋਤਿਕ 
ਹੁਤੇ ਦੂਰ ਸੁਨਿ ਧਾਏ । ਗੁਜਰੀ ਢਿਗ ਜਾਇ ਸੁਨਾਏ/ਗੁਰ ਕੀ ਬੁੱਧਿ 
ਬਿਪਰਜੈ ਹੋਈ । ਖੜਗ ਸੈਗ ਕਾਟੇ ਸਿਖ ਦੋਈ ॥ ੧੫ ॥ਪੁਨ ਅਪਰਨਨ ਕੋ 
ਬਾਕ ਸੁਨਾਵਤਿ।-ਕੋ ਸਿਰ ਦੇ ਸਿਖ, ਮੋ ਮਨ ਭਾਵਤਿ-। ਸਹਜੋ ਨ ਗਯੋ 
ਆਗਮਨ ਕਾਲੀ । ਕਰਿ ਕਰਮ ਕਰਤੇ ਅਸ ਚਾਲੀ॥੧੬॥ ਅਪਰ ਉਪਾਇ 
ਨਹੀਂ ਬਨਿ ਆਵੈ।"ਰੋਕ ਬਿਠਾਵਹੁ ਕਿਤਹੁਂ ਨ ਜਾਵੈ । ਥਿਰੈਂ ਪੌਰ ਪਰ 
ਸੁਭਟ ਘਨੌਰੇ । ਸਿਖ ਕੋ ਜਾਇ ਨਹੀ ਅਬਿ ਨੌਰੇ ॥੧੭॥ ਗੁਰ ਗਾਦੀ ਪਰ 
ਪੌਤ੍ ਬਿਠਾਵਹੁ । ਸਭਿ ਮੈਗਤਿ ਕੇ ਬੀਚ ਪੁਜਾਵਹੁ” । ਸੁਨਤਿ ਮਸੈਦਨ ਤੇ 
ਅਸ ਬਾਨੀ। ਸ਼੍ਰੀਂ ਗੁਜਰੀ ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਠਾਨੀ ॥ ੧੮ ॥ ਨਿਕਟ ਦਾਸ ਜੇਂ 

__ਡੁਰਤ ਪਠਾਏ। “ਦੇਖਹੁ ਭਲੇ ਦੇਹ ਸੁਧ ਆਏ? । ਪਰਯੋ ਨਗਰ ਮਹਿ ਰੌਰ 

ਬਿਸਾਲਾ।ਨਰ ਨਾਰੀ ਬਿਸਮੇ ਤਿਸ ਕਾਲਾ॥੧੯॥ਇਤ ਪ੍ਰਭੁ ਤੀਨਬਾਰ ਜਬਿ 
_ਭਾਥੇ ।-ਕੋ ਸਿਖ ਸਿਰ ਦੇ, ਗੁਰ ਅਭਿਲਾਖ-।ਇਮ ਸੁਨਿ ਕੌ ਬਚ ਕਲਜ਼ੀ- 
ਧਰ ਕੇ । ਤੂਰਨ ਉਠਜੋ ਜੋਰਿ ਕਰ ਕਰ੍ਰਿਕੇ ॥ ੨੦ ॥ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ . 

_ ਬੱਖਜਾਂਤੀ । ਨਾਮਦੇਵ ਕੀ ਜਿਸ ਤਨ ਜਾਤੀ" । ਵਾਸੀ ਹੁਤੋ _ਹੁਝੋ ਤ੍ਰਾਰਕਾ 

੧ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ । “ਸਜਰੇ “ਲਹੂ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ । ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ (ਸ਼ ਨੇ (ਸ਼ੀ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਢਾ) ਉੱਗ, .ਤੇਜ ਦੇਖਿਆ। “ਕੱਚਿਆੰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੀਲੱਤਣ ਫਿਰ ਗਈ । 
ਪਗਾਵ ਛੀਂਬਾ ਜਾਤ ਦਾ । ਰ੍ ਰੇ 



ਜਿ (੫੦੫੨) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਜੂ ੧੮, 

ਨਗਰੀ । ਗੁਹਣ : ਕਰੀ ਸਿੱਖੀ ਬਿਧਿ ਸਗਰੀ ॥ ੨੧॥ ਕਹਿਨਿ ਲਗਜੋ 

“ਲੀਜੈ ਸਿਰ ਮੋਹੀ । ਕੀਜਹਿ ਛਿਮਾਂ ਬਿਲੰਬ ਜੁ ਹੋਹੀ? । ਸੁਨਿ ਤਿਹ 

ਗਹਜੋ ਹਾਥ ਮਹਿ ਹਾਥਾ । ਲੈਗੇ ਤੇਂਬੂ ਮਹਿ ਜਗਨਾਥਾ ॥ ੨੨॥ ਦੋਨਹੁੰ 
ਕੇ ਢਿਗ ਤ੍ਰਿਤੀ ਬਿਠਾਯੋ । ਛਾਂਗ ਪਰ ਖੜਗ ਚਲਾਯੋ । ਜਾਨਜੋ 

ਸਭਿਨਿ /ਹਨਕੋ ਸਿਖ । ਰੁਧਿਰ ਧਾਰ ਤ੍ਰੈ ਠੌਰ ਬਹਾਈ ॥ ੨੩॥ 

ਨ ਚ ਲੇ ਆਰ ਆਏ ਲਗ ਰਕਤ ਜਤਿ ਕਰ ਚਮਕਾਏ । 
ਬੈਠਿ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਰ ਫੁਰਮਾਯੋ। “ਜੋ ਸਿਖ ਸਿਰ ਦੇ ਮੋ ਮਨ ਭਾਯੋ॥੨੪॥ 

ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨ ਤਨ ਜਾਤੀ' । ਬਿਦਰ ਪੁਰੀ ਵਾਸੀ ਬੱਖਯਾਤੀ । ਠਾਂਢੋ 

ਭਯੋ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਹਾਥਾ । ਪਸਰ ਮੇਰੋ ਲਿਹੁ ਅਬਿ ਜਗਨਾਥਾ ॥ ੨੫ ॥ 

ਰਾਵਰਿ ਹੇਤੁ ਆਇ ਜੇ ਦੇਹੀ । ਬਹੁਰ ਰਾਖਨੀ ਕਾਰਜ ਕੇਹੀ? ਸੁਨਿ ਕਰਿ 
ਤਤਛਿਨ ਉਠੇ ਗੁਸਾਈ।ਗਹੀ ਬਾਂਹ ਲੈਗੇ ਤਿਸ ਥਾਈਂ॥੨੬॥ਤਿਨ ਸਮੀਪ 
ਹੀ ਜਾਇ ਬਿਠਾਯਹੁ । ਚਤੁਰਬ ਅਜ ਪਰ ਖੜਗ ਚ਼ਲਾਯਹੁ । ਵਹਿਰ 

ਸਨਤਿ ਖ਼ੈਗਤਿ ਬਿਸਮਾਵੈ ।-ਕੋ ਜਾਨਹਿ ਗੁਰ ਕੋ ਕਯਾ ਭਾਵੈ !॥ ੨੭ ॥ 
ਛੋਦਤਿ ਹੈਂ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਸੀਸਾ । ਜਾਨੀ ਜਾਇ ਨ ਗਤਿ ਜਗਦੀਸ਼ਾ-ਨਿਚੁ- 

ਗੰਤਿ ਸ਼ਰੋਠਤ ਕਰ ਅਸਿ ਸੋਊ” । ਬੈਠੇ ਆਇ ਪਿਖਤਿ ਸਭਿ ਕੋਊ ॥ ੨੮ ॥ 
ਬਹੁਰ ਬਚਨ ਉਚਰਤੋ ਤਿਸ ਰੀਤੀ/ਅਸ ਕੋ ਸਿਖ ਸਿਰ ਦੇ ਯੁਤਿ ਪ੍ਰੀਤੀ। 

ਬਿਸਮਾਨੇ ਸੁਨਿ ਸ਼ੌਨ ਮਝਾਰਾ।-ਸਭਿ ਸਿੱਖਨਿ ਕੋ ਚਹਤਿ ਖੈਘਰਾਂ?॥੨ 
ਹਤੇ ਚਾਰ ਪੁਨ ਅਪਰ ਪ੍ਚਾਰੈਂਦਪੈਨ ਸੁ” ਗੁਰ ਰਜ਼ਾਂਇ ਸਿਰ ਧਾਰੈਂ-;ਹੁਤੇ 
`ਦੂਰ ਸੋ ਟਰਿ ਗੇ ਕਾਰੇ । ਲੋਕਨਿ ਸੋਂ ਗੁਰ ਕ੍ਰਿਆ ਉਬਾਚੇ'॥੩੦॥ਕਿਤਿਕ 
ਬਚਾਇ ਦ੍ਿਸ਼ਟਿ ਕੋ ਗਏ । ਕਿਤਿਕ ਲਾਜ ਤੇ ਥਿਰ ਹੀ ਭਏ । ਗੁਰ ਸਨ- 
ਮੁਖ ਨਹਿ ਸਾਕਹਿੰ ਦੇਖਿ । ਸ਼ੈਕਮਾਨ ਚਿਤ ਭਏ ਵਿਸ਼ੇਖ਼॥੩੧॥ ਤੀਨ ਵਾਰ 
ਜਬਿ ਗਰ ਉਢਾਰਾ। “ਦੇਹ ਸੀਸ ਕੋ ਸਿਖ ਮਮ ਪੜਾਰਾ) । ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ 
ਵਾਸੀ ਜਰੀਨਾਬ । ਝੀਵਰ ਜਾਤਿ ਬੈਦਿ ਦੈ ਹਾਥ॥ ੩੨॥ ਕਹਤਿ ਭਯੋ 
“ਲੀਜੈ ਮਮ ਸਿਰ ਕੌਮਸੁਨਿ ਗੁਰ ਤੁਰਤ ਗਹਜੋ ਤਿਸ ਕਰ ਕੋਅੰਤਰ ਤੋਬੂ 
ਕੋ ਤਬਿ ਜਾਈ। ਪੰਚਮ ਅਜ ਪਰ ਤੇਗ਼ ਚਲਾਈ॥੩੩॥ਭਯੋ ਸ਼ਬਦ ਸਕਿ- 
ਹਿਨਿ ਸੁਨਿ ਪਾਯੋ । ਦੇਖਯੋ ਰੁਧਿਰ ਵਹਿਰ ਜਬਿ ਆਯੋ । ਹਨੇ ਪੰਚ ਸਿਖ 
“ਭਾਵ ਨਾਈ । “ਹੱਥ ਵਿਚ ਓਹੋ `ਵਿਚ ਓਹੋ ਤਲਵਾਰ । ਕਮੰਗੱਦੇ-ਹਨ । $ਪੈਨ (ਹਨ) ਓਹ ਜੋ” 
ਪਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਰਿਆ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ । 



ਦੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੦੫੩ ! ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੧੯, 

ਦਰ ਪਛਾਨੇ ॥ ੩੪ ਫੋਰ 9 

ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਿ ਕੋਸ਼ ਮਹਿੰ',ਕ੍ਰਿਪਾ ਵਰੇ ਜੁਗ ਨੰਨ।ਗੰਹ ਗਹਿ ਅੰਗ ਲਗਾਇ 
ਤਿਨ ਰਚਿਰ ਸੁਖਦ ਕਹਿ ਬੈਨ ॥੩੫॥ “ਮਮ ਸਰੂਪ ਤੁਮ ਅਬਿ ਭਏ, ਹੈਂ 

ਭਾ ਤਮਹਿਂ ਸਰੂਪ । ਬ੍ਹਮ ਗਜਾਨ ਦਿਢ ਰਿਦੇ ਹੈ ਪਦ ਅਤਿ ਲੀਨਿ. 
ਅਨੂਪ ?॥ ੩੬॥ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭੇ ਪੰਚ ਪਰ ਅਸ ਮਨ ਉਪਮਾਂ ਆਇ। . 

_ਖਾਂਚਹੁ ਪਾਂਡਵ ਪਰ ਮਹਾਂ ਜਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਹਾਇ ॥ ੩੭ ॥ ਏਕ ਮੇਕ 

ਹੈ ਮਿਲਤਿ ਜਿਮ ਨ੍ਰਿਪਤਿਜੁਧਿਸ਼ਟਰ ਆਦਿਛਠਮਤਰੂਪ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ'ਤਿਮ 
ਬਾਢਕੋ ਅਹਿਲਾਦ॥੩੮॥ਅਤਿ ਅਨੰਦ ਬਿਗਜੇ ਬਦਨ ਦਯਾ ਸਦਨ ਪਦ 

੩( ਸੋਧ ਕਰੇ ਅਪਨੇ ਸਰਸ”ਗਜਾਨ ਪ੍ਰਬੀਨ ਪ੍ਰਬੀਨ" ॥੩੯॥ ਪਰਵਾ- 

ਰ ਰਤਿ ਹੁਇ ਪੰਚ ਤੇ“ ਵਹਿਰ ਆਇ ਸੁਖਦਾਇ'। ਸਾਦਰ ਨਿਕਟ ਥਿਠਾਇ 
ਕਰਿ ਬਿਰੇ ਪ੍ਰਘੋਕ ਭਸਾਇ ॥ ੪੦॥ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਵਨਿ ਕਾਰਨੇ ਊਚੇ 
ਕੀਨਿ ਬਖਾਨ/ਗਾਖਕੋ ਸਿੱਖੀ ਬੀਜ ਜਗ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ॥੪੧॥ਸਭਿ 
ਸੈਗਤਿ ਕੇ ਤਾਰਿਬੇ ਸਮਰਥ ਭੇ ਇਹ ਪੰਚ । ਜਾਨਹੁੰ ਮੋਹਿ ਸਮਾਨ ਤਿਨ 

ਭੈਂਦ ਰਹੜੋ ਨਹਿੰ ਰੈਚ” ॥੪੨॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸੁਨਿ ਪਿਖਿ ਸੈਗਤਿ ਸਭਿ ਬਿਸ- 
ਮਾਨੀ । “ਗਰ ਕੀ ਗਤਿ ਕਿਛੁ ਜਾਇ ਨ ਜਾਨੀ । ਪਰਖਨਿ_ਕਰਤਿ ਲਖ 

ਹਹਿੰ ਕਾਹੂੰ। ਕਰਮ ਬਿਲੌਕਿ ਤ੍ਰਾਸ ਮਨ ਮਾਂਹੂੰ ॥ ੪੩.॥ ਪੈਨ ਪੈਨ ਗੁਰ 
ਅਚਰਜ ਚਰਿਤਾ । ਕੋ ਲਖਿ ਸਕਹਿ ਅਧਿਕ ਮਤਿ ਧਰਤਾ।ਲਘ ਬਿਸਾਲ 

ਆਰ ਰਰੇ। ਦੋਹ ਕੋਰੀ ਕੋ ਸੈਭਾ੦?॥੪੪॥ਇੱਤਮਾਦਿਕ ਕਹਿ 
ਕਹਿ ਪਛੁਤਾਇ।ਤਿਨ ਪੰਚਹੁੰ ਕੌ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇ। “ਸਭਿ ਕੀ ਰਾਖ ਲੀਨਿ 
ਪਤਿ ਮਹਾਂ। ਧਰਿ ਧੀਰਜ_ ਊਚੋ ਪਦ -ਲਹਾ? ॥ ੪੫ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਕ੍ਛਕੁ 

ਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਂ ਦੇਤਿ ਰਹੇ ਸਮੁਦਾਇ । ਉਠੇ ਬਹੁਰ ਗਮਨੇ ਸਦਨ 

ਸਿਖ ਗੇ ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਇੰ ॥ ੪੬ ॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ 
ਰਤੇ “ਸਿਖ ਪਰਖਨ' ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ ਦਸ਼ਮੇ ਅੰਸੂ। ੧੮ ॥ 

੧੯. [ਅੰਮ੍ਰਤ ਛਕਾਇਆ]। ਿ 

ਦੋਹਰ॥ਦਿਮ ਪਰਖਤਿ ਸਿੱਖਨਿ ਭਲੋ ਸੋ ਦਿਨ ਦਿਯੋ ਬਿਤਾਇਸ਼੍ਹੀ ਗੁਜਰੀ 

ਢਿਗ ਦਾਸ ਗੋ ਗੁਰ ਜਸੁ ਕਹਜੋ ਸੁਨਾਇ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ॥ “ਨਹੰਹੇ ਪਰਖੇ 
_'ਪੰਮਿਆਂਨ ਵਿਚ ਤਲੋਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ । “ਕਿਸ਼ਨ ਦਾ । “(ਦਯਾ ਦੇ ਘਰ=) ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ (ਬ੍ਰਹਮ 
ਗਿਆਨੀ ਚੀ) ਪੰਦਵੀ ਦਿਤੀ ( ਓਜੋਧਕੇ ਆਪਣੇ ਤੁੱਲ ਕੀਤੇ । “ਗਜਾਨ ਰੀ ਰ 
ਕਦ ਬਰ ਇਤ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਰ 
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_ ਤਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜੇ । (੫੦੫੪ ) __ .. ਰਿਤੁੜ । ਔਹ ੧੯. 

ਗੁਰ ਕਰਮ ਭਲੇਰੇ' । ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਨਿ ਘਨੇਰੇ। ਪਰਖਨਿ ਕਰੇ 
ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਏ'। ਅਬਿ ਚਾਹਤਿ ਹੈਂ ਪੰਥ ਉਪਾਏ ॥੨॥ ਕੂਰੇ ਭਾਖਹਿੰ 
ਸੁਭਾਉ-। ਜੇ ਕਾਚੇ,ਗੁਨ ਲਖਿ ਨ ਸਕਾਊ”। ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਮਾਤ ਅਨੰ 
ਪਾਯੋ । ਅਤਿ ਚਿੰਤਾ ਜਬਿ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਨਾਯੋ ॥੩॥। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿਕੈ ਸਮੁ- 
ਦਾਈ । ਸੁਪਤਿ ਜਥਾਂ ਸੁਖ ਰਾਤਿ ਬਿਤਾਈ।ਰਹੀ ਜਾਮ ਜਾਗੇ ਸ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ। 
ਸਰਬ ਸੌਚ ਕੀਨਸਿ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ॥ ੪ ॥ ਪੁਨ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿ ਬਿਧਿ ਵਤ 
ਨੀਰਾਂ । ਆਰ ਬੈਦ“.ਕਛ ਤਜੀ ਉਤੀਰਾ। ਕਰਯੋ ਅਪਰ ਧਰ ਕਟਿ ਕਛ 
'ਤੀਰਾਂ।ਚੀਰ ਸਰੀਰ ਪਹਿਰਿ ਬਰ ਬੀਰਾ॥੫॥ਕੋਸ ਪਾਸ ਛਬਿ ਰਾਸਸੁਧਾਰੇ'। 
ਜੂਰੋ ਕਰਿ ਬੈਧੀ ਦਸਤਾਰੇ । ਉਪਰ ਜਿਗਾ ਰਾਖ ਰਮਣੀਕਾ। ਕਲਗ਼ੀ 
ਧਰੀ ਤੁੰਗ ਬਿਧਿ ਨੀਕਾ ॥ ੬ ॥ ਖੜਗ ਨਿਖੰਗ ਬੈਧਿ ਕਟ ਮੈਗਾਂ । ਧਨੁਖ 
ਹਾਬ ਗਹਿ ਸੁੰਦਰ ਰੈਗਾ । ਮੂਛਨ ਤਾਉ ਦੀਨ ਕਰਿ ਬੈਕੀ । ਆਸਨ 
ਕਰਿ ਬੈਠੇ ਅਕਲੀਕੀ%।੭॥ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਚਿਤਵਹਿੰ ਕਰਿ ਧਯਾਨਾਂ । ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋਂ ਕੀਨਿ ਬਿਧਾਨਾ । ਉਗੇ ਭਾਨੁ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ । ਚਾਹਤਿ ਪੰਥ 
ਚਲਾਵਨਿ ਕਾਮੀ ॥੮॥ ਉਠਿ ਕਰਿ ਗਮਨੋ ਤਜਿ ਕਰਿ ਆਸਨ। ਨਿਕਸਿ 

__ ਦਰਗਤੇ ਪਾਨ ਸਗਾਸਨ"?ਨਿੰਮ੍ਰੀ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਹੋਵਤਿ। ਪਾਵਨ ਬਨਹਿ 
ਦਰਸ ਕੋ ਜੋਵਤਿ ॥ ੯॥ ਚਢਿ ਤੁਰੈਗ ਆਏ ਤਿਸ ਥਾਨੇ । ਜਹਾਂ ਬੈਠਿ 

_ਸਿਖ ਪਰਖਨਿ ਠਾਨੋ । ਨਾਮ ਕੋਸਗੜ ਹੈ ਤਿਸ ਕੇਰਾ । ਉਤਪਤਿ ਪੰਥ 
ਹੋਨਿ ਥਲ ਹੇਰਾ" ॥੧੦॥ਬੈਠੇ ਆਇ ਚਾਨਣੀ ਤਰੇ । ਸੁਭਟ ਸਿੱਖ ਸੈਂਕਰ 
ਤਹਿ ਖਰੇ । ਛਬਿ ਅਮੋਲ ਲੋਚਨ ਅਨਿਯਾਗੇਦੇਖਹਿਂ ਦਯਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੁਖ 
ਟਾਰੇ ॥ ੧੧॥ ਤਿਹ ਛਿਨ ਇਕ ਬਾਸਨ ਮੰਗਵਾਵਾ । ਸਤੁੱਦ੍ਵ ਕੋ ਜਲ 

੧(ਕੂੜੇ ਤੇ ਕੱਚਿਆਂ ਨੇ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ( ਐ ) ਭਲੋਂਟੇ= 

ਭੈੜਿਆਂ ਨੇ (ਵਕੋਕਤੀ) । “(ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ) ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਖ ਹਨ । “ਜੇ ਕੂੜੋ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਰ ਸੁਭਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਜੋ ਕੱਚੇ ਹਨ ਗੁਣ ਨੂੰ ਲਖ ਨਹੀਂ 

ਸਨ ਸਕਦੇ । “ਬਿਧੀ ਪੂਰਬਕ ਜਲ ਵਿਚ । “ਨਾਲਾ [ਫਾ:, ਆਜ਼ਾਰ ਬੰਦ] । $[ਗਿੱਲੀ) ਕੱਛ 
ਦਾ ਨਾਲਾ ਖੋਹਲਕੇ (ਕਛ) ਉਤਾਂਰੀ । [ ਸੈਸ/2 ਉਤ੍ਰੀਰਣ=ਖੁਹਲਣਾਂ । ਤਜੀ=ਛੱਡੀ, ਲਾਹੀ ]। 

”ਲੱਕ ਨਾਲ ਕੱਛ ਹੋਰ ਧਾਜ਼ੀ (ਤੀਰਾ=ਕੋਲ, ਨਾਲ | ' "ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੀ ਨਾਲ ਤੁੱਲਤਾ ਇਸ 
ਫਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਦਰਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਫਸਦੇ ਹਨ । “ਭਾਵ ਗੁਰੂ 

_ਜੀ। ਹਬ.ਵਿਚ ਧਨੂਖ (ਲਈ) ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ । "'(ਅਸਾਂ) ਫਿੱਠ। ਹੈ । (ਅ) ਦੇਖਿਓ ਨੇ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ।` > (੫੦੫੫) _ _ਰਿਤੁ ੩ । ਅਰ ੧੯. 

ਸਚਿ ਅਨੁਵਾਵਾ । ਨਿਜ ਆਗੇ ਰਖਵਾਵਨ ਕੀਯੋ। ਜੋ ਕਿਨ ਜੌ ਵੇਲੇ ਰ 
ਦੀਯੋਂ॥੧੨॥ਤਾ ਮਹਿੰ ਲਗੇ ਵੇਰਨੇ ਸ੍ਰਾਮੀ।ਬਦਨ ਬਦਤਿ ਬਾਨੀ ਅਕਿ- 
ਰਾਮੀ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਦਿਕ ਜੇਈ । ਪੰਚਹੁੰ ਖਰੇ ਅੱਗ ਕਰਿ ਤੋਈ 
ਕਰ ਨਵੀਨ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਹਿਰਾਏਜਟਤਿ ਜਵਾਹਰ ਜਿਨ ਸਮੁਦਾਏ 
ਆ ਏ<ਮੀਡ-<੩-ਆ- ਅਨ 4 ਬਨਾਏ ॥ ੧੪॥ 

” ਦਿਯ ਉਪਦੇਸ਼ਾ। ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬਿਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ । 
ਜਪੁਜੀ ਪਾਠ ਪ੍ਰਥਮ ਕਰਿ ਲੀਨਾ । ਬਹੁਰ ਸ੍ਰੈਯੇ ਪਢਿਬੋ ਕੀਨਾ॥੧੫॥ਪੌੜੀ 
ਪੰਚ ਅਨੰਦ ਪਵਜੋ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਬਹ ਤੋਜ ਬਫ਼ਯੋ ਹੈ। ਤਿਸ ਛਿਨ 
ਚਟਕ” ਆਇਗੇ ਦੋਊ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਪਰਤਿ ਜੋ ਸੋਊ ॥੧੬॥ ਇਕ 

_ ਬਾਸਨ ਮਹਿ ਤਨਕ” ਸ ਪਾਯੋ । ਤਿਨ ਆਗੇ ਧਰਿ ਤਬਿ ਪਿਆਯੋ/ਭਏ 
ਬੀਰ ਰਸ ਪੀਵਤਿ ਦੋਊ । ਜੁੱਧ ਕਰਨਿ ਲਾਂਗੇ ਮਿਲਿ ਸੋਉ ॥ ੧੭॥ ਚੁੰਚਨ 
ਪੰਖ ਪ੍ਰਹਾਰਨਿ ਕਰਿਹੀਂ । ਪੈਰ ਸਰੀਰ ਨ ਉਰ ਮਹਿ ਧਰਿਹੀਂ । ਰੁਧਰਿ __ 
ਚੁਚਾਤ ਅਧਿਕ ਤਨ ਮਾਂਹੀਮਾਰਨ ਮਰਠਿਰੌਂਦੂ ਰਸ ਚਾਹੀਂ॥੧੮॥ਅਤਿਸ਼ੈ 
ਕਰਿ ਸੈਘਰ ਤਿਸ ਕਾਠ । ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਏ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਰਸਾਲਾ। ਘਟਕਾ 
੧ਚਿੜੇ । “ਥੋੜਾ (ਅੰਮਤ) । ੧ਸੁਰਗ । #ਦੇਵੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਕਰਦ, ਕਿਸੇ ਛੁਰੀ, 
ਕਿੱਸੇ ਕਿਪਾਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕੁੰਡ ਠੰਢਾ ਕਰਨੇ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਖੰਡਾ ਨਿਕ- 
ਲਿਆ ਦੇ ਸਿਆ ਹੈ । ਕਵਿ ਜੀ ਆਪ ਪਿੱਛੇ “ਕਰਦ ਦਿਤੀ” ( ਦੇਖੋ ਰੁਤ ਇਹੋ ਅੰਸੂ ੧੧ ਅੰਕ 

_ ੨ -) ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ । ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਣੀ ਕਿ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਤਾ ਕਿ 
ਨਾਂ ? ਇਸ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਅੰਜੂ ੧੨ ਅੰਕ ੪੯ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 

ਇਸੇ ਅੰਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਕ ੨੨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਕਿਪਾਨ ਤੇ ਖੰੜੇ ਨੂੰ ਇਕੋ 
ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸੇ ਅੰਜੂ ਦੇ ਅੰਕ ੪੫ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਤ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਪਾਹੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ । ਅੰਮਤ 
ਤਰਸ ਮਦਦ ਕਰਦ ਕਿਪਾਨ ਪਰ ਖੰਡਾ 

ਦੋਧਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਜ ਤਕ ਅੰਮ੍ਰਤ ਤਖਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸਭ ਥਾਈਂ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਹੀ ਜੇ ਤੇ ਮੈ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਬੀ ਖੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਯਥਾ:- 
“ਪੀਓ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡ ਧਾਰ! ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚ ਇਕ_ ਖੱਡੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਤ ਦੀ ਸਿਖੀ 
ਗਿਣੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤਿ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:-'ਦੇ ਖੰਡੇ ਕੀ 
ਪਾਹੁਲ ਤੇਜ ਬਢਾਯਾ । ਪੁਨ/-“ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕੇ” ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਵਿਚ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਮਾਰਗ ਵਿਚ ਬੀ “ਪਾਹੁਲ ਖੰਡੇ ਕੀ ਦੇਇ' ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਅੱਗੇ ਚਲਕੇ 
ਕਵੀ ਜੀ ਆਂਪ ਬੀ ਇਸੇ ਰੁਤ ਦੇਂ ਅੰਸੂ ੩੫ ਦੇ ਅੰਕ ੯ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: -"'ਬੱਭਾ ਧਰਿ ਸੂ 
ਪਾਹੁਲ ਛਾਪਾ । ਪਾ:-ਜਿਗਾ। ਰ 



_ ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ।_ ._. (੫੦੫੬) _ ` ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੧੯, 

ਲਗ ਦੈ ਚਟਕ_ ਤਮਾਸਾ। ਬਿਕਸਤਿ ਭਏ ਬਿਬੇਂਕ ਨਿਵਾਸਾ'॥ ੧੯ ॥ 

ਬਹੁਰ ਪਢਤਿ ਵੇਰਤਿ ਸੁ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾ । ਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋ ਤੇਜ ਨਿਧਾਨਾ। ਰਾਮ- 
ਕਰ ਕਹਿ ਖੈਤਹ ਸੁਨੀਅਹਿ । ਬਾਲ ਬੈਸ ਮੋਰੋ ਤਨ ਜਨੀਅਹਿ॥੨੦॥ 

ਧਾਇ ਗਯੋ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਪਾਸ । ਜਹਿਂ ਬੈਠੀ ਜੀਤੋ ਸੁਖਰਾਸ । ਤਹਾਂ ਬੈਠਿ ਮੈਂ 

ਸਕਲ ਸਨਾਈ । “ਇਸ ਬਿਧਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਬਨਾਈ ॥ ੨੧॥ ਚਫਕ 

ਆਪ ਮਹਿ ਲਰ ਕਰਿ ਮਰੇ । ਦੀਰਘ ਤੋਜ ਤਾਸ ਮਹਿ ਧਰੇ । ਜਲ ਮਹ 

ਪਵਤਿ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਫਿਰੈ ਹੈਂ।ਪਾਹੁਲ ਖੰਡੇ ਕੀ ਅਬਿ ਦੋ ਹੈਂ॥੨੨॥ਜੀਤੋ ਸ਼ੁਭ 
ਮਤਿ ਕੀਨਿ ਬਿਚਾਰਨਿ ।-ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸੁਤ ਇਹ ਕਾਰਨ । ਪਹੁੰਚਨਿ 

ਬਨੈ ਕੈਤ ਕੇ ਪਾਸੇ-। ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਬਹੁ ਲੀਨਿ ਪਤਾਸੇ॥ ੨੩॥ ਘਰ ਤੋ 

`ਚਲਿ ਆਈ ਤਤਕਾਲਾ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਂ ਜਹਾਂ ਬਨਾਇਂ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ। ਪਤਿਕੋ ਰੁਖ਼ 
ਲਖਿ ਜਲ ਮਹਿ ਪਾਏ। ਸ਼ੀ ਸੰਤਗੁਰ ਅਵਿਲੋਕਿ ਅਲਾਏ ॥੨੪॥ “ਭਲੋ 

ਭਯੋ ਤੂੰ ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਈ । ਨੀਰ ਬਿਥੈ ਪਾਈ ਮਧੁਰਾਈ । ਨਾਤੁਰ 
ਹੋਤ ਬਡ ਕਰਾ । ਤੇਜ ਕੌਂਧ ਕਲਹਾ” ਕਰਿ ਪੂਰਾ॥੨੫॥ ਅਪਨਿ ਬਿਗਾਨਾ 

__ ਸਮਝਤਿ ਨੀਂਹੀਕਰਤਿ ਜੈਗ ਦਿਨ ਰੈਨ ਬਿਤਾਹੀ । ਮਿਲਿ ਆਪਸ ਮਹਿਂ 
ਮੋਹ ਨ ਕਰਿਹੀਂ ।ਰਿਸ ਮੋਂ ਭਰੇ ਸ਼ਸਤ੍ ਪਰਹਰਿਹੀਂ ॥ ੨੬ ॥ ਅਬਿ 

ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਜ ਪਾਯਹੁ ਤੋਹੀ । ਯਾਂ ਤੇ ਪਾਰ ਪਰਸਪਰ ਹੋਹੀ । ਨਰ ਨਾਰੀ 

ਦੈ ਤੇ ਸੈਤਾਨਾ। ਪ੍ਰਗਟਤਿ ਹੈ ਸਭਿਹੂੰ ਜਗ ਜਾਨਾਂ ॥ ੨੭॥ ਹੋਨਿ ਖਾਲਸਾ 
ਮੈਤਤਿ ਕਾਲਾ” । ਚਲਿ ਆਈ ਭਾ ਭਲੋ ਬਿਸਾਲਾ”। ਇਮ ਕਹਿ ਅਪਨੇ 

ਪੰਚਹੁੰ ਪਾਰੇ । ਦੇਖਨਿ ਕਰੇ ਖਰੇ ਅਗਵਾਰੇ ॥ ੨੮ ॥ ਕਮਲ ਪਾਨ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਲੀਨੋ। ਦੇ ਕਰਿ ਤਿਨਹਿ ਪਿਆਵਨਿ ਕੀਨੋ । ਲੋਚਨ ਮਹਿੰ 
ਛਿਰਕੈਂ ਢਨ ਮਾਂਗੇਕੇਸ ਜੁੜ ਮੈਂ” ਅੰਜੁਲ ਡਾਰੇ॥੨੯॥ਵਾਸੀ ਨਾਮ ਬੂਵਿਬੋ 

ਕੀਨਿ। ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦੀਨਿ । ਲਵਪੁਰ ਜਨਮ ਬਸਨ _ 
ਕੋ ਧਾਮੂ । ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ਜੋ ਨਾਮੁ” ॥ ੩੦॥ ਦੂਸਰ ਕਹਜੋ “ਹਸ- 

ਤਨਾਪੁਰ ਕੌ । ਨਾਮ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਸਿਖ ਗੁਰ ਕੌ । ਤ੍ਰਿਤੀਯੋ ਭਨਤਿ 

_ ਗੁਰੂ ਜੀ। “ਲੜਾਈ । <ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਉਲਾਦ ਹੋਣ ਵੇਲੇ । “ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੂੜੋ ਵਾਲੇ ਥਾਂ, 
. ਗਾਫ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ।_____ ”ੱਅੰਮੂਤ ਦੀ ਵਿਧੀ ਲਈ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮਤ ਸ਼ੈਸਕਾਰ ਵਿਧੀ, ਜੇ 

ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਚਾਰ ਤੇ ਦੇ ਵੇਰ ਪੰਥ ਵਿਚ 

ਰਾਇ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਘੱਲ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਸੈਂਮਤੀਆਂ ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਤਯਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਛਪਵਾਈ ਸੀ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ _ _ ( ੫੦੫੭) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੧੯. 

ਭਯੋ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਸ । “ਪੁਰੀ ਦ੍ਰਾਰਕਾ ਹੈ ਮਮ ਵਾਸੀ ॥ ੩੧ ॥ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ 
ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਰਾ? । ਚਤੁਰਥ ਸਿਖ ਬੋਲਯੋ ਕਰ ਜੋਰਾ । “ਬਿਦਰਪੁਰੀ ਵਾਸੀ 
ਪਹਿਚਾਨੋ । ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਮਮ ਜਾਨੋ? ॥ ੩੨॥ ਪੰਚਮ ਕਹਿ “ਵਾਸੀ 
ਜਗ ਨਾਥ । ਹਿੰਮਤਿ ਸਿੰਘ ਨਾਮ; ਹੇ ਨਾਥ !।ਇਮ ਸਭਿ ਦਿੰਸ਼ ਕੇ ਗੁਰੂ 
ਸਕੋਲੇ । ਚਾਰਹ ਬਰਣ ਏਕ ਕਰਿ ਮੇਲ।੩੩॥“ਅਬਿ ਤੇ ਕਹਹੁ ਅਨੰਦ- 
ਪੁਰ ਵਾਸੀ? । ਪੌਚਹੁੰ ਨਾਮ ਧਰੇ ਗੁਨ ਰਾਸੀ" । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਨ ਸਭਿ ਰਹਿਤ 
ਬਤਾਈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਕੌ ਪਾਈ ॥ ੩੩ ॥ “ਮੀਠੇ ਅਰ ਮਸੈਦ 
ਧਿਰਮਲੀਏ । ਕੜੀ ਮਾਰਿ ਰਮਰਈ ਨ ਮਿਲੀਏ। ਸਵਾ ਰਜਤਪਣ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ । ਤਿਮ ਦੇ ਪਾਹੁਲ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰ ਜੀ” ॥ ੩੫॥ ਪਠਹੁ ਪ੍ਰੇਮ 

ਕਰਿ ਨਿਤ ਗਰਬਾਨੀ । ਸਿੰਘਨਿ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਮਹਾਨੀ।ਆਪਸ ਬਿਥੈ ਪ੍ਰੰਮ 
ਕੋ ਧਰਨ।ਗੁਰ ਨਿੰਦਕ ਸ਼ੱਤਨਿ ਹਤਿ ਕਰ; ਨਾ॥੩੬॥ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਕੋ ਨਿਤ 
ਪ੍ਰਤਿ ਅੱਭਜਾਸਹੁ । ਨਹੀਂ ਤੁਰੋਕ ਪਰ ਉਰ ਬਿਸਵਾਸਹੁ । ਕੇਸਨ ਅਦਬ, 
ਨ ਕਛ ਬਿਨ ਰਹਿਨਾ । ਅਰਧ ਨਾਮ ਸਿੰਘਨਿ ਨਹਿ ਕਹਿਨਾ ॥ ੩੭ ॥ 
ਕਾਤਰਤਾ ਉਰ ਤੇ ਪਰਹਰਿਨੀ।ਬਲ ਕੋ ਸਹਿਤ ਸੂਰਤਾ ਧਰਨੀ। ਜੋਧੇ ਕੀ 
ਭੁਜ ਕੇ ਅਨੁਸਰੇ । ਦਉ ਲੋਕ ਲਟਕਤਿ ਹੈਂ ਪਰੇ ॥੩੮॥ ਜੇ ਜੀਤਹਿ ਸਖ 
ਇਸ ਜਗ ਮਾਂਹੀ । ਭਏ ਏ ਮ੍ਰਿਤਕ; ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਂਹੀ । ਸੂਰ ਸੂਰ ਮੰਡਲ ਕੌ 
ਭੇਦੀ"। ਪਹੁਚੰਤਿ ਉਪਰ ਸਦਾ ਅਥੇਦੀ” ॥੩੯॥ ਛੱਤੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਨ 
ਧਰਜੋ।ਸਮੁਖ ਲਰਠ ਮਾਰਨ ਕੋ ਮਰਯੋ।ਅਬਿ ਲੋ ਜਸ ਮਰ ਸੁਰਗ ਪਹੂਢੇ। 

'ਲ੫ ਕਾਲ ਮਹਿ ਲਹਿ ਪਦ ਉਚੇ ॥੪੦ ॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸੰਗਿ ਰਹਿਤਿ 
“ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ (ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ) ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ (ਸਿੰਘ) ਰਖੇ । (ਅ) ਸਉ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਸਾਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀ' ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਰਖੇ । ਪੰਜਵੀਂ ਰਾਸ “ਸਿੰਘ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਨਾ ਦਿੱਤਾ । “ਗੁਰੂ (ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਾਸਤੇ) ਪਾਹੁਲ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ 
ਮਲਿਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੇਟਾ ਲੋਣੋਂ ਬੈਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਟੈ 
'ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਹਨ ਅੰਮ੍ਤ ਵਾਲਿਆੰ ਦੇ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਅਪੜਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਟੋਰਿਆ । 
ਹੁਣ ਤਕ ੧। ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਤੇ ੧) ਗੁਰੂ ਗੋਲਕ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (ਅ) ਗੁਰੂ ਕਾ 
ਅੰਤ ਦਾਤੇ ਜੋ ਹਨ ਤਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ; ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਜਾਰੀ 
ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ੧) ਅੰਮ੍ਰਤ ਦਾਤਿਆੰ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਬਾਹ ਮਾਤ ਲਈ 
ਸੀ । ਇਹ ਹੱਦ ਬੈਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਸੈਂਦਾਂ ਵਾਂਛੁ ਲੋਭੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ । “ਦਿਲ ਵਿਚ | $ਸ਼ਸਤ੍ਾਂ 
ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮਹਾਨ ਉੱਚੀ ਗ& ਕਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗਤੀ 
ਸੂਰਮੇਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ । “ਖੇ੮ ਰਹਤ, ਮੁਕਤ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੦੫੮) ___ਰਿਤੁ ੩ ।ਅੱਸੂ੨੦, 

'ਸਚਾਲੀ।ਜੋ ਰਾਖਹਿੰ ਤਿਨ ਕੌ ਹੋਂ ਵਾਲੀ।ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਸਿਖ
 ਸਮੁ- 

ਝਾਵਹਿਂ । ਅਪਰ ਰਹਿਤ ਸੋ ਬਹੁਰ ਬਤਾਵਹਿ ॥ ੪੧॥ ਕਰਿ ਅਰਦਾਸੁ 

ਰਹਿਤ ਕੀ ਭਲੋ। “(ਜ਼ਾਂਮ੍ਰਿਤ ਅਚਿ ਪਾਂਚਹੁੰ ਮਿਲੋਂ। ਜਾਤਿ ਪਾਤਿ ਕੋ ਭੋਢ 

ਨ ਕੋਈ। ਚਾਰ ਬਰਨ ਅਚਵਹਿਂੰ ਇਕ ਹੋਈ ॥੪੨॥ ਮਤਿ ਰਾਖਹੁ 

ਮਨ ਨੀਵਾਂ।ਸਿਮਰਹੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸੀਵਾਗੋਰ ਮੜ੍ਹੀ ਅਰੁ ੫ ਅਨੇਕਾ 

ਆਨ ਨ ਮਾਠਹਿ; ਰਾਖਿ ਬਿਬੈਕਾ? ॥ ੪੩ ॥ ਕਬਿੱਤ ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਕਾ 

ਭਯੋ ਖਾਲਸਾ ਸੁ ਨੀਕਾ ਅਤਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਮਿਲਿ ਫਤੇ ਸੋ ਬੁਲਾਈ 

ਹੈ। ਪੀਰ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਜੇ ਅਪਰ ਪੰਥ; ਹਿੰਦੂ ਕਿ ਤੁਰਕ ਹੂੰ ਕੀ 
ਕਾਨ ਕੋ ਮਿਟਾਈ ਹੈ । ਤੀਸਰਾ ਮਜਬ ਜਗ ਦੇਖਿਕੇ ਅਜਬ ਮਹਾਂ; ਬੈਰੀ 

ਕੋ ਗਜਬ” ਪਰਜੋ ਛੀਨੈ' ਠਕਰਾਈ ਹੈ । ਧਰਮ ਸਥਾਪਬੇ ਕੌ ਪਾਪਨ ਕੇ 

ਖਾਪਬੇ ਕੋ ਗੁਰੂ ਜਾਪਬੇ ਕੌ ਨਈ ਰੀਤਿ ਯੋਂ ਚਲਾਈ ਹੈ ॥ ੪੪॥ ਦੋਹਰਾ॥ 

ਇਸ ਬਿਧਿ ਪੰਚਹੁੰ ਸਿੰਘਕੌ ਖੰਡੇ ਪਾਹੁਲ ਦੀਨਿ।ਵਹਿਰ ਬੇਖ਼ ਉਰ ਗਜਾਨ” 
ਦੇ ਅਪਨੇ ਸਮ ਸੋ ਕੀਨਿ ॥ ੪੫ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤੰਯ ਰੁਤੇ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਨਾਂ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਏਕ ਉਨ ਬਿੰਸਤੀ ਅੱਸੂ ॥੧੯॥ . 

੨੦ [ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਤ ਛਕਣਾ]। _ _ 
ਦਹਗਾ ॥ ਪੁੰਚਹੁੰ ਕੌ ਸਮਰੱਥ ਕਰਿ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ । ਸਾਦਰ 

ਤਿਨਹੁੰ ਬਿਠਾਇ ਕਰਿ ਲਖਹਿ ਨ ਕੋ ਗੁਰ ਭੇਵ'॥੧॥ਕਬਿੱਤਮਪੂਰਨ ਪਰਮ 

ਜੋਤਿ ਪੰਥ ਕੇ ਉਦੋਤਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਠਕੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਖਰੇ ਆਪ ਹੋਇ ਕਗ 
“ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਉਬਾਚਤਿ ਸੁ ਪਾਹੁਲ ਕੋ ਜਾਚਤਿ ਬਿਸਾਲ_ਤੋਜ ਰਾਚੰਤ 

ਇਕੱਤ੍ ਕਰ ਦੋਇ ਕਰਿ“ । ਖੜਗ ਨਿਖੰਗ ਕਟ ਕੱਸ ਕੈ, ਕਦੇਡ ਕੋਸ, 

ਜਮਧਰ ਧਰਿ ਕੈ ਕਰਦ ਚੱਕ ਜੋਇ ਕਰਿ “ਜੈਸੇ ਮਮ ਦੀਨਿ;ਬਿਧਿ ਸੈਗ 
ਤੁਮ ਲੀਨਿ ਪੰਜ”; ਤੈਸੇ ਮੋਹਿ ਦੀਜੀਏ ਸੈਦੇਹ ਸਭਿ ਖੋਇ ਕਰਿ ॥੨॥ _ 

ਅਦਭੁਤ ਬਾਨੀ ਸੁਨਿ ਕਾਨ ਮੈ ਹਰਾਨੀ ਹੋਇ ਸਿੰਘਨ ਬਖਾਨੀ “ਕਹਾਂ 
ਕਹੋ ਆਪ ਬੈਨ ਕੌ ? ਜਾਤਿ ਕੇ ਕਮੀਨ;ਦੀਨ; ਰੈਕ ਹੈਂ ਅਧੀਨ; ਹੀਨ; 

੧ਹੋਰ ਦੀ ਆਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ । “ਬਿਪਤਾ [ਅ, ਗ਼ਜ਼ਬ] । “ਰਾਜ 

ਖੋਹ ਲੋਣਰੇ । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ । “ਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਂ ਹੱਥ। 

` &ਜਮਧਰ, ਕਰਦ ਤੇ ਚੱਕ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ (ਜੋਇਕਰ=) ਦਿੱਸ ਰਹੇ ਹਨ । “ਪੰਜਾਂ ਨੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੦੫੯) _ ਰਿਤੁ ੩ । ਐਸ ੨੦. 
ਕਾਮ ਕੋਧ ਪੀਨ, ਮਨ ਛੀਨ ਹੈ,ਨ ਚੈਨ ਕੌਂ।ਬਿਸ਼ਈ ਮਲੀਨ ਜੀਵ ਸਭਿ 
ਤੇ ਸਦੀਵ ਨੀਵ ਜੈਤੁ ਸੁ ਗ਼ਰੀਬ ਹਮ; ਭਲੋ ਗੁਨ ਹੈ ਨ ਕੌ । ਏਕ ਬਲ 
ਭਯੋ ਤੁਮ ਹਾਥ ਦਯੋ ਸੀਸ ਧਰ; ਨਯੋ ਰੈਗ ਬਿਯੋ ਮਯੋ ਕਿਯੋ ਸੁਖ ਐਨ 
ਕੋ॥੩॥ਜੀਵਨ ਕੇ ਜੀਵ,ਬਲ ਸੀਵਹੋ” ਸਦੀਵ ਤੁਮ;ਤੀਨ ਲੋਕ ਨਾਥ ̀ 
ਸਭਿ ਸੁਰਾਸੁਰ ਬੈਦਤੇ“। ਆਇਸ ਮੈ' ਪੌਨ ਪਾਨੀ _ਆਨਿ ਕੀ ਕਹਾਨ। 
ਕਹਾਂ, ਚਾਹੋ ਜਿਸ ਰਾਖਹ ਰਿਪੁ ਕੋਧ ਕੈ ਨਿਕੌਦਤੇ” । ਸ਼ਕਤਿ ਦੁਰਾਈ 
ਨਰ ਲੀਲਾ ਕੋ ਗੁਸਾਈ' ਧਰੋ, ਦਾਸ ਕੋ ਬਡਾਈ ਦੇਤਿ ਸਦਾ ਹੀ ਅਨੈਦ 
ਤੇਂ । ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਅਬਿ ਜੋਰਿ ਹਾਥ ਕੈਸੇ ਕਹੋ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਦੈਹੋ-ਕਿਮ 
ਕਮੀ ਹੈਰੈ ਬਿਲੋਦ ਤੇ ?2॥੪॥ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ “ਕਰਤਾਰ 
ਪ੍ਰਭੁ ਦੇਹ ਮੇਂ ਅਨੇਕ ਬਿਧਿ ਬਿਸ਼ਨੁ ਮਹੇਸ਼ ਹੈਂ।ਜੋਤੀ ਰੂਪ ਏਕੰਕਾਰ ਸਭਿ 
ਕੋ ਆਧਾਰ ਨਿਤ ਆਪ ਨਿਰਾਧਾਰ ਜਾਂ ਕੌ ਜਾਨਤਿ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਂਪ'“ਭਗਤਿ 
ਅਧੀਨ, ਕਾਲ ਛੀਨ ਮਹੀਆਨ ਮਹਾਂ ਤਾਕੋਂ ਸੁਤ ਜਾਨੋ ਮੋਹ ਸਭਿ ਤੇ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖਨ ਅਧੀਨ ਤਿਨ ਮੋਕਉ ਚੀਨ ਲੋਹ ਚਿਤ, ਪੰਥ ਕੇ 
ਰਚਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਜਗਤੋਸ਼ ਹੈ॥੫॥ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਕਰੋਂ 
ਸੈਂ ਅਬਿ"' ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਕੀਨਿਓਂ । ਸ਼ੈਕ ਨ ਕਰੀਜੈ 
ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਇ ਦੀਜੈ ਅਬਿ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਵੋ ਮੁਹਿ ਜੈਸੇ ਤੁਮ ਲੀਨਿਓ। 
ਕਾਲ ਹੂ ਕੋ ਕਾਲ ਅਸਿਕੋਤ ਹੈ ਅਕਾਣਨ ਪ੍ਕੁ ਦੀਰਘ ਕ੍ਰਿਪਾਲ 

_ ਯੋਂ ਹੁਕਮ ਹਮੈਂ ਦੀਨਿਓ! । ਥਾਪਨਿ ਧਰਮ ਕੋ; ਉਥਾਪਨਿ'”” ਭਰਮ ਕੌ, 
"ਮਨ ਦੁਰਬਲ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, (ਅ) ਮਨ ਛਿਨਭਰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ (ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ) । 
੨ਕਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤ ਹ। ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ । “ਦਵ 
ਦੈਤ (ਤੁਹਾਨੂੰ) ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ । $ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। “ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ । (ਆਪ ਐਤੇ)ਵਤੇ ਕਿਉਂ 
ਐਨੇ ਕਮੀ ਵਾਲੇ (ਨੀਵੇ') ਹੁੰਦੇ ਹੋਊ । ੯ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਦੇਹ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਝ੍ਰਹਮਾਂ ਵਿਸ਼ਨ ਤੇ 

_ ਸ਼ਿਵਜੀ ਹਨ ਉਹ ਅਪਾਰ ਜੋਤੀ ਰੂਪ ਇਕ ਏਕੰਕਾਰ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ 
ਨਿਰ ਆਸਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਗਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ (ਮਤ) ਜਾਣਦੇ ਹਨ । "ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ 
ਵੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਡਾ ਹੈ (ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ) ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ (ਉਸ ਐਤੇ) ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇ ਤੇ 
(ਫੈਰ ਭਗਤ ਅਧੀਨ ਦਾ) ਮੈਂ' ਪੁਤਰ ਹਾਂ, ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਣ ਲਓ ਚਿਤ _ 
ਵਿਚ; ਪੰਥ ਦੇ ਰਚਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੀ (ਉਸ) ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੈ । "ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ 
ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । "“ਨਾਸ਼ਕਰਨ। #ਘ-ਕਿਯੋ ਹਿਯੋ ਸੁਖ ਐਨਕੋ। 

1ਦੇਖੋ ਏਬੇ ਕਾਲੀ ਨੇ ਪੰਥ ਸਾਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ । 
ਮਧ ਬਜਰ ਿਿ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੦੬੦ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੱਸੂ ੨੦, 

ਕੁਕਰਮ ਕੌ ਖਾਪਨ; 4 ਸਿਮਰ ਨਾਮ; ਚੀਨਿਓਂ"॥ । ੬॥-ਸ੍ਹਾਮੀ। ਕੌ ਹੁਕਮ 
ਨਹੀਂ ਮੇਟਬੋ-ਪ੍ਰਤੱਗੜਾ ਜਾਨਿ” ਮਾਨਿ ਗੁਰੁ ਬਾਕ ਹੂੰ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁ 
ਲੀਨਿਓ।ਉਠ ਪੰਚਹੁੰ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤੇਬੋਲਿ;ਆਗੇ ਖਰੇ ਗੁਣੂ 
ਤਬ ਪਾਹਲ ਕੋ ਦੀਨਿਓ।ਪਟਨਾ ਜਨਮ ਵਾਸੀ,ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 
ਬੂਝੇ ਤੇ ਬਖਾਨਜੋ' ਪਰਭੁਸੀਖਜਾ ਸੈਂ ਪ੍ਰਬੀਨਓ।ਰਹਿਤ ਬਤਾਈ ਜੈਸੇ ਆਪ 

ਪੁਰਾ ਗਾਈ ਗੁਰੂ, ਰੀਤਿ ਯੌ ਚਲਾਈ ਬਿਦਤਾਈ ਸਭਿ ਚੀਨਿਓਂ ॥ 7 ॥ 
“ਪੰਚਨਕੌ ਮੇਲ ̀  ਧਲ ਦੇਹ “ਸੱਤਿਨਾਮ ਲੋਹੁ;ਰੱਛਜਾ ਕੌ ਕਰੇਹੁ ਸਿੱਖ ਸੈਤ 
ਸਮੁਦਾਇ ਕੀਖਾਲਸੇ ਕੇ ਹੀ ਸੈਗ; ਜੈਗ ਕੋ ਧਰਹ ਨਿਸ਼ੈਗ; ਭੋਗ ਤੁਰ- 
ਕਾਨ“ ਤਬਿ ਹੂਜੀਏ ਸਹਾਇ ਕੌਂ । ਸਦਾ ਅਸਿਕੇਤ ਕੋ ਬਿਸਾਲ ਧਰੋ ਹੈਤ 
ਕੋ; ਅੱਭਯਾਸ ਨਿਤ ਆਯੁਧ ਸਮੂਹ ਰਿਪੁ ਘਾਇਕੌ” । ਸਾਰੇ ਜਗ ਨਾਇਕ 
ਕੋ ਰਹਿਤ ਬਤਾਇ ਕਰਿ ਫਤੇ ਕੋ ਬੁਲਾਇ ਕਰਿ ਆਨੰਦ ਉਪਾਇ ਕੋਂ 

॥੮॥ਗੁਰੂ ਤੇਜ ਰਾਸਿ ਅਰਦਾਸ ਕੋ ਕਰਾਇ ਕਰਿਸੀਸ ਕੋ ਨਿਵਾਇ ਆਇ 
ਬੈਠੇ ਹੈਂ ਪ੍ਰਯੈਕ ਪਰ। ਰਹਿਤ ਬਤਾਈ ਪੁਨ: “ਧਰੋ ਸਦਾ ਸਿੰਘ ਮਨ; 
ਬੇਸ੍ਹਾ ਸੋਂ ਰਮਨ ਨਹਿੰ ਕੀਜੈ ਕਬਿ; ਸ਼ੈਕ ਕਰਿ । ਸੁਚ ਸੋ ਰਹਿਨ ਉਠਿ 
ਪ੍ਾਤਿ ਮੈਂ ਸ਼ਨਾਨੋ ਤਨ,ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿਤੋ ਛੂਛੋ ਨਹੀਂ'ਰਹੋਪਰਿਪੁਭੈਗ ਕਰਿੱ!ਕੇਸ 
ਕੱਛ ਕਰਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤੀਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ] ਪਾਸ ਤੇ ਨ ਦੂਰ ਕਰਹ ਸਦਾਂ 

ਅੰਗ ਮੈਗ ਧਰਿ, ॥੯॥ ਬਾਜੇ ਸੁਰਲੋਕ ਮੈ ਦਮਾਮੇ ਗੁਰੂ ਫਤੇ ਸੁਨਿ ਮੰਗਲ 
ਕੁਲਾਹਲ ਅਨੇਕ ਬਿਧਿ ਹੋਇ ਹੈ। ਰਹਜੋ ਜਗ ਧਰਮ ਕਰਮ ਹੋਮ ਜੱਗ 

ਆਦਿ ਤੁਰਕ ਬਿਨਾਸ਼ਤਾਂ ਕੌ ਪਾਇ ਸਭਿ ਕੋਇ ਹੈਂ । ਪ੍ਰਗਟਯੋ ਸੁ ੫੩੭ 
ਗੰਥ ਬਿਦਤੈ ਭਗਤਿ ਨਿਤ੦ ਸ਼ਾਂਤ ਬਰਤਾਇ ਕੌ ਧਰਾ ਕੋ ਭਾਰ ਖੋਇ 

“ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਣ ਲਓ । “(ਪੰਜੇ ਜਿ ਜਿਹ ਅਪ 

ਜਾਣਕੇ । ₹ਜਿਵੇ' ਪਹਿਰ ਗਗਨ ਨ ਦੀ ਜੀ।" ਪਦਾ ਮੈਲਾ ਬੱ ਸੈ ਖਾਲਸਾ 

ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਤਿੱਥੇ । ਝੰਡਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। “ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ।ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਮੰਦਾ ਮੁਦਰਾ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਜਦ ਕੰਘਾ ਕੜਾ ਨਾਲ ਰਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) । <ਹੁਣ ਜਗਤ ਵਿਚ 

ਜਗ ਧਰਮ ਕਰਮ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਸਭ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਤੁਰਕ ਸਾਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ । __ 
#ਨਾਮ ਦਾਨ ਬੀ ਐਮ੍ਰਿਤ `ਦਆਰਾ ਹੀ  ਹੈਂਦਾ ਹੈ ਇਥੋਂ ਕੈਸਾ ਸਪਸ਼ਟ. ਹੋ ਰਿਹ ਹੈ । 

1ਦੇਖੇ ਇਸੇ ਅਸੂ ਦੇ ਅੰਕ ੨ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । ਨੰਪਾਠਾਂਤਰ ਨਉ ਜਿਹੀ 

ਵਿਚ ਸੁਣਿਆਂ ਹੈ:-'“ਕੰਘਾ, ਕੇਸ, ਕਛੋ, ਕੜਾ, ਕਰਦ ਸੁ ਮੁੱਦ੍ਰਾ ਇਹ ” । ਰ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___- (੫੦੬੧) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੨੦. 

ਹੈਂ'ਅਪਸਰਾ ਠਾਚਿ ਕਰੈਂ,ਰਿਦੈ ਦੇਵ ਮੋਦ ਧਰੈਂਹਕੌਤਕ ਅਨੋਕ ਤੇ ਬਿਲੋ- 
ਦਤਿ ਸਮੋਇ ਹੈ” ॥ ੧੦ ॥ ਗੁਰੁ ਢਿਗ ਤਾਂਹੀ ਦਿਨ ਆਵਤ ਕਰਾਹ ਗਨ 

ਹੋਤਿ ਅਰਦਾਸ ਬਰਤਾਵੈਂ ਚਿਤ ਚਾਇ ਕਰਿਮੈਂਕਾਛ ਪਹਿਰੀਜੀਏ,ਰਹਿਤ 
ਗੁਰ ਧੀਜੀਏ;ਨਾਮਕੌ ਜਪੀਜੀਏ,ਜਹਾਜ ਗੁਰ ਪਾਇਕ! ਗਿਰਾਖਨੀਰਹਿਤ 
ਸੁੱਧ ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸਹਿਤ ਸਿਖ, ਮੇਰੋ ਸਿਰਤਾਜ । ਸੋਇ ਸੈਸੈ ਹੂੰ ਨ ਕਾਇ ਕਟਿ। 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਪਾਨ ਕਰਿ;ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਯਾਨ ਧਰਿ” ਅਮਰ ਸਰੂਪ ਹੋਇ ਸੁਧਾ- 
ਸਰ ਨਾਇ ਕਰਿ॥੧੧॥ਮਯ॥ਬਾਰਬਧੂਨ ਕੇ ਸੈਗ ਰਮੈ ਨਰ1` ਸੈਗਤਿ ਮਹਿ 
ਨਹਿ ਮੇਲ ਸੁ ਪਾਵੈਸੋ ਨਹਿ ਸਿੱਖ; ਗੁਰੂ ਨਹਿੰ ਮੈਂ ਤਿਹ; ਲੌਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁ 

ਮੂਲ ਨਸਾਵੈਂ।ਜੋ ਪਛੁਤਾਇ ਪਰੇ ਰੈਸ਼ਰਨੀ ਪੁਨ ਆਪਨੋ ਦੋਸ਼ ਸਮੂਹ | ਸੁਲਾਵੈ। 

ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਬਿਸਾਲ ਪਦਾਰਥ;ਵੇਰ ਨਹੀਂ ਮਨਤਾਂਹਿ ਮੈਂ <ਲਾਵੈ॥੧੨॥ਆ- 

ਦਿ ਸੁਧਾਸਰ ਜੇ ਗੁਰਦ੍ਰਾਰ ਬਿਲੋਕਹਿ ਜਾਇਕੌ ਪਾਪ ਗੁਵਾਵੀਤੋ ਭੀ ਜਥਾਂ- 

ਵਤ” ? ਸਿੱਖਕਨ ਕੇ ਸਮ ਕੋ ਉਪਚਾਰ ਤੇ ਹੋਨਿ ਠ ਪਾਵੈ । ਦੀਹ ਕਲੈੰਕਤਿ 

ਦਸ ਰੀਤਿ ਜਥਾ ਫੁਟ ਬਾਸਨ ਪਾਜ ਲਗਾਵੈ। ਦਾਗ਼ ਨ ਜਾਤਿ ਦਿਖਾਈ 
ਸੁ ਦੇਤਿ ਪਰੇਤੁ ਸੁ ਬਾਸਨ ਕਾਜ ਹੀ ਆਵੈ॥੧੩॥ ਯਾਂਹੀ ਤੇ ਜਾਨਿ ਕਲੰਕ 
ਅਮੇਟ;ਨਸ਼ੈਕ ; ਹਰੈ ਕੈ ਸੁ ਰਮੈ ਨਹਿੰ ਤਾਂਹੀ'।ਔਰ ਸਭੈ ਰਹਿਤਾਂ ਦਿਢਰਾਖਹ 
ਧੀਰਜ ਧਾਰਿ ਕੌ _ਤਯਾਗਹੁ ਨਾਂਹੀ । ਜੋ ਜਗ ਜੂਠ੯ ਸੁ ਧਰਮ ਬਿਨਾਸ਼ਕ 
੧ਹ੍ਥ ਪ੍ਰਗੰਫਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰੌ੍ਥ ਦੀ ਦੱਸੀ ਭਗਤੀ ਨਿਤ | ਟੇਲੇਗੀ, ਇਉਂ)ਸ਼ਾਂਤਿ ਵਰਤਾਕੇ (ਪੰਬ) 
ਧਰਾ ਦਾ ਭਾਰ ਦੂਰ ਕਹੇਗਾ ਭਾਵ ਬੀਰ ਰਸੀ ਕੌਮ ਕਟੇਗਾ । ਦਮਨੌਦ ਵਿਚ ਸਮਾ ਰਹੇ ਹਨ । 

੩> ਮੇਰ: ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖ ਹੈ । ਯਬਾ:-ਰਹਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿਖ ਮੇਰ, ਓਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ 

ਕਾ ਚੇਰਾ । ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੇ । “ਜੜਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ । $ਤਿਸ (ਦੇਸ਼) 

ਵਿਚ । “ਅਸਲੀ । “ਨਿਡਰ ਹੋਕੇ ਤਿਸ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੋਗਣਾ ਕਰੇ । ੯ਹੁਕਾ, ਤੰਬਾਕੂ | 

#ਇਬੇ ਇਕ ਲਿਠਖਤੀ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਤੁਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਇਹ ਹੈ:- 

ਕੇਸ ਕੌ ਰਖੀਜੀਏ ਸੁ ਪਾਹੁਲਕੋ ਦੀਜੀਏ ਰਹਿਤ ਧਰ ਲੀਜੀਏ ਸਮੁਹਿਨ ਬਤਾਇ ਕਰਿ । ਤੇ 

ਉਸੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਇਸ ਛੈਦ ਦੀ ਔੰਤਲੀ ਤੁਕ ਹੈ ਨਹੀਂ । 

1 ਬੈਸਹਾਂ । ਬਾਰਬਧੁਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੁਸਲਮਾਨੀ 'ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ,ਜਾਂਤੀ ਦੀਆੰ 

ਸੱਭੇ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ । “ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਮਨ? ਕਿਉਂ ਬੈਦ 
ਕੀਤਾ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਂਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ` ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹੋ _ਵਰਤਾਉ ਕਰਨੇ ਸਨ ਜੋ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ 

ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਖਲਾਕ ਨੀਵਾਂ ਹੈਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹ 

ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈੀ ਦੇਖੋ ਰੁਤ ੬ ਅੱਸੂ ੨੦ ਅੰਕ ੧੯। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੦੬੨) . ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੨੦, 

ਨਾ ਛੁਵਬੋ ਕਰੀਏ ਬਿਧਿ ਕਾਂਹੀ । ਠੀਰ ਸ਼ਨਾਨ; ਜਪੋ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰੋ 
ਹਿਤ ਦਾਨ ਮਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਯਾਂਹ।੧੪॥ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ ਤੇ ਲੈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ੁ ਬਨੋਛਿਤ 
ਈਸ਼ ਹਤੋ ਤੁਰਕਾਨਾ । ਸੈਘਰ ਤੇ ਨ ਮਿਟੋ ਕਬਹੈ ਦਹ ਲੋਕਨ ਕੋ ਸੁਖ 
ਜਾਨਿਮਹਾਨਾਰਾਜ ਕਰੋ ਧਰਮ ਕੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਹ ਭੋਗਹੁਕੋਗਅਨੇਕ ਬਿਧਾਨਾ। 
ਅੰਤ ਸਮੈ ਗਤਿ ਆਛੀ ਕੋ ਪਰਾਪਤਿ;ਆਨ 5 ਪਿਖੋ ਅਪਨੇ ਨ ਸਮਾਨਾ'॥੧੫॥ 
ਜੇ ਸਿਰਰੀਮ” ਅਹੈਂ ਜਗ ਮੈਂ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਮਹਿੰ ਮੇਲ ਨ ਕੀਜੈਦੈਂ ਦਸ- 

ਰ ਵੈਧ ਗੁਰੂ ਹਿਤ ਜੇ, ਤਿਨ ਕੋ ਨ ਕਮੀ ਧਨ ਕੋ ਸਫਲੀਜੈ । ਸ਼ੱਤ੍ਠਿ ਪੈ 
ਬਿਸਵਾਸ ਧਰੋ ਨਹਿ ਕੀਜਹਿ ਅਨਾਦਰ ਨਾਂਹਿਮਿਲੀਜੈ। ਗੋਪ ਹੁਤੀ ਬਿਦ- 
ਤਾਈ ਅਬੈ ਇਮ; ਸੀਖ ਕੌ ਧਾਰਿ ਰਿਦੈ ਜਗ ਜੀਜੈ” ॥੧੬॥ਦੋਹਰਾ॥ ਬਹੁਰ 
ਪੰਚ ਸਿਖ ਖਰੇ ਕਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਯੋ ਛਕਾਇ। ਸੈਗਜਾ ਮੁਕਤੇ ਜਿਨ ਕਹੇ 
ਭਏ ਸਿੰਘ ਹਰਖਾਇ ॥੧੭॥ਚੌਪਈ ॥ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਧੀਰ। ਟਹਿਲ 
ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ । ਫਤੇ ਸਿੰਘ ਪੰਚਹੁ ਇਹ ਭਏਮੁਕਤੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ 
ਕਹਿ ਦਏ ॥-੧੮ ॥ ਅਪਰ ਅਨੌਕ ਖਰੇ ਪੁਨ ਹੋਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡੇ ਕਾ ਲੇ 
ਸੋਇ । ਅਪੁਨੀ ਵਾਸੀ ਨਾਮ ਬਤਾਵੈਂ । ਗੁਰ ਤੇ ਸੀਖਹਿਂ ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈਂ 
॥੧੯॥ ਬਹੁਰ ਇਕਾਦਸ਼ ਹੈ ਸਿਖ ਖਰੇ” । । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੀਨਿ ਬੀਰਰਸ ਭਰੇ । 
ਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੁਨ । ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਜਾਤਿ ਰਹਿਤੈ ਸਨਿ । 
੨੦॥ ਭੈਰੋਵਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਸੋਇ । ਰਹੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਦਾਈ ਦੋਇ । ਸੁਗਸਿੰਘ” 
ਕਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਿਖ ਭਯੋ । ਨਾਮ ਦਯਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਢਯੋ॥ ੨੧॥ ਖੱਤ੍ਰੀ ਸਿਖ 
ਗੁਲਾਬਸਿੰਘ ਜਾਨੋਗੋਤਮ ਰਿਖਿ ਜੀ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨੋਬੇਗ ਸਿੰਘ ਅ 

_ ਸਿੰਘ ਦੁਇ/ਜੈਬਰ ਮਘਯਾਨੋਨਂ ਵਾਸੀ ਸੁਇ ॥੨੨॥ ਭੰਡਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿ 
ਹਜ਼ਾਰਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰਿਤੀ ਉਚਾਰਾ । ਸੀਰੈਦ ਕੇ ਵਾਸੀ ਸਿਖ ਬਨੀਏ। 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੀਨਿ ਰਹਿਤ ਸਭਿ ਮਨੀਏ” ॥ ੨੩ ॥ ਭਯੋ ਖਰੋ ਘਨ ਸਿੰਘ ਸੁ 

“ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਨਾਂ ਵੇਖੋ (ਭਾਵ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਰਖੋ) “ ਕੇਸ _ਰੱਖਕੇ ਜੋ ਮੁਨਾ ਦੇਵੇ । 
<ਫਿਰ ੧੧ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਹੋਏ । ਨਾਮ ਪਿੰਡ ਜੇ ਮਾਝੇ ਵਿਚ ਹੈ। “ਭਾਵ ਗੋਤਮ ਰਿਖੀ ਕਰਕੇ 
ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । (ਪਹਿਲਾ) ਜੈਬਰ ਦਾ (ਤੇ ਦੂਜਾ) ਮਘਜਾਨੇ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ 

_(ਅ ਜੈਬਰ ਜਾਤ ਸੀ ਤੇ ਵਾਸੀ ਮਘਯਾਨੇ ਦੇ ਸਨ । “ਮੰਨਕੇ। 
-#ਜੈਬਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਛਾਂਗੇ ਮਾਂਗੇ ਪਾਸ ਇਕ ਪਿੰਡ ਹੈ “ਮੈਬਰ ਮਘਜਾਨੈ” 

ਦੀ ਬਾਵੇਂ' ਪਾਠਾਂਤ੍ “ਬੈਗ ਮਘਜਾਨਾ? ਬੀ ਕਿਸੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਸੁਣਿਆਂ ਹੈ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। / _ ( ੫੦੬੩) _ ` ਰਿਤੁ੩ । ਅੰਜੂ ੨੧, 

ਨਾਮੂ । ਬਰਨ ਸਿੰਘ''ਫਾਲਜ” ਤਿਹ ਗ੍ਰਾਮੂ । ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨਚਨਾ ਗੁਰ 
ਕਹੈ ਸਕਾਲਕੋਟ ਕੀ ਵਾਸੀ ਅਹੈ ॥੨੪॥ਜਾਤਿ ਹੁਤੀ ਰਜਪੂਤ ਤਿਸੀਕੀ। 
ਸੀਖ ਗੰਹਤ ਲੇ ਪਾਹੁਲ ਨੀਕੀ।ਪੁਰਿ ਮੁਲਤਾਨ ; ਅਲੀਪੁਰਿ ਨੌਰੇ। ਮਾਈ 
ਦਾਸ ਰਜਪੂਤ ਬਸੇਰੇ' ॥ ੨੫ ॥ ਤਿਸ ਕੇ ਮਨੀ ਰਾਮ ਸਤ ਹੋਯੋ । ਆਇ 
ਤਹਾਂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜੋਯੋਪੰਚ ਪੁੱਤ ਲੇ ਅਪਨੇ ਸਾਬ। ਸ਼ਰਨੀ ਪਰਜੋ ਰਹੜੋ 
ਗੁਰਨਾਥ ॥੨੬॥ ਸੋ ਪੰਚਹੁੰ ਭ੍ਰਾਤਾ ̀ ਕਰਿ ਖਰੇ । ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਤਿਨ ਕੇ ਗੁਰ 
ਧਰੇ । ਬਡੋ ਬਚਿੱਤ ਸਿੰਘ ਭਟ ਹੋ ਭਯੋਉਦੇ ਸਿੰਘ ਦੁਸਰ ਬਿਦਤਯੋ ॥ ੨੭॥ 
ਅਨਕ ਸਿੰਘ ਅਰ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਪੁਨ।ਪੰਚਮ ਭਯੋ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘਗੁਨਿ੧ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡੇ ਕੋ ਤਿਨ? ਦੀਨਾ । ਮਨਹੁ ਪੰਚ ਪਾਂਡਵ ਬਲ ਪੀਨਾ ॥੨੮॥ 
ਰਣ ਮਹਿ ਕਰੇ" ਕਰਮ ਜਿਨ ਭੀਖਨ । ਰਿਪੁ ਮਾਰੇ ਜਿਨ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨ 
ਤੀਖਨ।ਇਨ ਤੇਂ ਆਦਿਕ ਭਏ ਹਜ਼ਾਰੇਨ।ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੇਤਿ ਰਹਿਤ ਕੋ ਧਾਰੇ 
॥੨੯॥ ਕੰਨ ਕੌਨ ਕੇ ਗਿਨੀਐ ਨਾਮੁ । ਤਿਨ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਗਰ ਕੈ ਗਾਮੂ/ਲੇ 
ਪਾਹੁਲ ਬਡ ਤਜ ਧਰੈਤੇਂ । ਪੀਰ ਮੀਰ ਕੋ ਕਛ ਨ ਗਿਠੰ੩ੋ੯ ॥ ੩੦ ॥ ਸਿਰ 
ਸਿਰ"? ਬਲੀ ਆਂਪ ਸਿਰਦਾਰ । ਬੈਧਨ ਕਰੇ ਅੰਗ ਹਬਯਾਗਰਾਤਿ ਦਿਵਸ _ 
ਸੈਘਰ ਕੌ ਚਾਹੈਂ । ਮਾਰ ਬਕਾਰਾ ਕਰਤਿ ਮਹਾਂ ਹੈਂ ॥੩੧॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁੱਤੇ “ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਨਿ” ਪੁਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੨੦॥ 

੨੧. [ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵਧਣਾ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਜੇਤਿਕ ਹੁਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਿ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰਿ ਬਰ ਕੇਸ ।ਪਾਹੁਲ ਲੋ 
ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਧਰਿ ਪਹਿਰਿ ਕਾਛ ਸ਼ੁਭ ਭੇਸ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿੰਗੁਰ ਕੀ 

_ਸੈਗਤਿ ਜਹਿਂ ਜਹਿੰਮਲਿਖੇ ਹਕਮਨਾਮੇ ਗੁਰ ਤਹਿ ਤਹਿ “ਕੋਸ ਧਾਰਿ ਸਿਰ 
ਪਰ ਸਿਖ ਆਵੋ । ਹੋਹਿ ਸਿੱਖ, ਨਹਿੰ ਭੱਦ੍ਰ" ਕਰਾਵੈਂ ॥੨॥ ਜਗਤ ਜੂਠ" 
ਕੇ ਨੌਰ ਨ ਜਾਵੈਂ।ਪਾਹਲ ਖੰਡੇ ਕੀ ਲੇ ਆਵੈਂਗਲੋਕੇ'₹ ਜਹਿੰ ਤਹਿ ਤੁਰਨ 
ਧਾਏ। ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਜਾਇ ਸੁਨਾਏ ॥ ੩॥ ਸੁਠਿ ਕੈ ਕੋਤਿਕ ਭੇਂ ਅਨੁ- 
"ਨਾਮ ਸਿੰਘਦਾ । “ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ । ਵੋਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਚਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ । $ਰਹਿਤ ਸਿਖ, 
ਕੇ ਪਾਹੁਲ ਦੌਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ । “ਵਸਦਾ ਸੀ । $ਜਣ । “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ । ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ । 
(ਕਿਸੇ) ਪੀਰ ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ (ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਤੀਏ) । "ਭਾਵ ਆਪ ਆਪ 
ਹਰ ਕੋਈ ਬਲੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ । “'ਮੁੰਡਨ । ““ਂਤਮਾਕੁ । 'ਬੋਭਾਵ ਹੁਕਮ ਨਾਮੇ ਲੈਕੇ । 

#ਐਫਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ. ੨੦ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਮਤ ਛਕਣ ਦੀ - 
ਪਾਭਲ਼ਾਂਹ ਨੂੰ ਖਬਰ ਘੱਲੀ ਸੀ; ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਰੁਤ ਦੇ ਅਸੂ ੧੨ ਦੇ ਅੰਕ ੪੯ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ 
ਦਾ ਪੰਨਾ ੪੪ਢ੮। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੦੬੪) ਰਿਤੁ ਤੇ । ਅੱਸੂ ੨੧, 

ਸਾਰੀ । ਕੋਭਿਕ ਭਏ ਦੁਖੀ ਉਰ ਭਾਰੀ ।ਬ਼ਾਸਤਨ ਰੀਤਿ ਨੌਮ ਕ੍ਰੋਂ 
ਤੋਰਹਿੰ । ਜਾਤਿ ਪਾਤਿ ਕੌ ਕਿਮ ਹਮ ਛੋਰਹਿੰ॥੪॥ਜਿਨ ਜਿਨ ਮਾਨਕੋਂ ਸੇ 

ਚਲਿ ਆਏ । ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਰ ਨਯਾਏ। ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ 

ਦਰਸ । ਨਿਕਟ ਸਿੰਘ ਧਰਿ ਸ਼ਸਤ੍ਨਿ ਹਰਸ਼'॥੫॥ਇਕ ਸਿਖ ਹਾਥ ਜੋਰਿ 

ਤਿਸ ਘਰੀ । ਅੱਗੂ ਪੂਕੂ ਕੇ ਬਿਨਤੀ ਕਰੀ। “ਸਾਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ[ਤੁਮ ਪਾਸ। 

ਸੁਨੀਐ, ਕਰੌਂ ਏਕ ਅਰਦਾਸਿ ॥੬॥ਏਕ ਮਸੇਦ ਗਯੋ ਘਰ ਮੇਰੇ । ਹੇਰਤਿ 
ਉਠਜੋ ਅਧੀਨ ਘਨੌਰੇ । ਕਰਿ ਬਦਨ ਸਾਦਰ ਬੈਠਾਯੋ । ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ 

ਸੰ ਅਸਠ ਕਰਾਯੋ।7੭॥ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਮੈਂ ਕਹਯੋ-ਛਕੀਜੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਦਿਸ਼ 

ਤੋਂ ਕਰਿ ਦੀਜੈ-। ਸਨਤਿ ਮਸੈਦ ਕੋਪ ਕਰਿ _ਭਾਖਜੋ ।-ਕਹੁ ਗੁਰ ਮਾਰੇ 
ਕਯਾ ਕਰਿ ਰਾਖਯੋ ॥ ੮ ॥ ਦਾਲ ਰੋਟਕਾ ਚਹੈਂ ਛਕਾਵਨਿ । ਸੋ ਮੈਂ ਕਰੋਂ 

ਨਹੀ ਕਿਮ ਖਾਵਨ । ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜੇ ਕਰਹਿਂ ਕਰਾਹਿ । ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੈ ਕੈ 
ਲਿਹੁੰ ਖਾਹਿ?-॥੯ ॥ਸਨਿ ਮਸੈਦ ਬਾਨੀਰਿਸ ਭਰੀ।ਸਿਖਣੀ ਸਹਤਿ ਬਿਨੈਸੈਂ 
ਕਰੀ ।-ਹਮ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰ ਦੇਖਨਿ ਕੀਜੈ । ਜੋ ਠਿਕਸੈ ਲੇ ਖਾਵਨ ਕੀਜੈ- 
॥੧੦॥ਪੁਨ ਮਸੈਦ ਬੋਲਜੋ ਹੈਕਾਰੀ ।-ਆਗ।ਾ ਹਮ ਕੌ ਗੁਰੂ ਉ ਚਾਰੀ।ਸਿਖ 
ਕੇ ਘਰ ਜਿਸਕੇ ਚਲਿਜਾਵਹ/ਬਿਨਾ ਤਿਹਾਵਲ ਅਪਰ ਨ ਖਾਵਹੁ-॥੧੧॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ!ਮਂ ਸੁਨਿਕਗਿ,ਤ੍ਰਿਯ ਕੋ ਲਹਿੰਗੋ ਗਹਿਣੇ ਧਰਿ ਕਰਿ। 
ਕਰਜੋ ਕਰਾਹ ਤਾਂਹਿ ਅਚਵਾਯਹੁ/ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬਿਦਾ ਕਰਿ ਆਯਹੁ॥੧੨॥ ` 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ] ਦੁਖਦੇਤਿ ਘਨੋਰੇ।ੜਿਰਕਤਿ ਬਹੁਰਜਾਂਤਿ ਜਿਸ ਬੇਰੇ।ਹੁਕਮ 
ਅ੫ ਕੌ ਹੋਵੈ ਜੈਂਸੇ। ਸੈਗਤਿ ਸਗਰੀ ਬਰਤਹਿ ਤੈਸੇ”॥੧੩॥ ਸਨ ਸਿੱਖਨਿ 
ਕੌ ਦੁਖ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਅਰਣ ਬਰਣ ਮੁਖ ਕੌਪ ਘਨੋਰ।ਸਕਭਿ ਪਤਿ ਹਕਮ 
ਕਰਯੋ ਗੁਰ ਤਬੈ/ਲੂਟ ਮਸੈਦਨਕੋਂ ਲਿਹ ਸਬੈ॥੧੪॥ਘਰ ਤੇਂ ਦਿਹਨਿਕਾਸ 
ਕਰਿ ਮਾਰਿ। ਨਹਿ ਦੀਜੈ ਤਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ। ਸ੍ਰਾਨ ਮਨਿੰਦ ਮਸੈਦ 
ਬਿਲੈਦੇ।ਸਿੱਖਨਿ ਕਟਿਕਟਿ ਖਾਵਹਿਂ ਮੰਦੇ॥੧੫॥ਲੇਹ ਲਸ਼ਟਕਾਸਸਿਰਪਰ 
ਮਾਰਿ । ਕੂਕਰ ਕੀ ਬਿਧਿ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਰਿ। ਜਿਸ ਗੁਰ ਪਾਪੀ“ ਤੇ ਸਿਖ 
ਦੁਖੀ। ਬਿਚ ਪ੍ਰਲੋਕ ਕਯਾ ਕਰਿ ਹਹਿੰ ਸੁਖੀ ॥ ੧੬॥ ਬਿਚ ਦਰਗਾਹ 
੧ਪਭੁ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੈਨ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਕੇ । “ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰ 
ਰੁੱਖਿਆਂ ੮ ਹਈ :.ਗੁਰੂ ਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਜੇ ਕੜਾਹ ਹੈ ਜੇ ਕਰੇਂ ਤਾੰ ਪ੍ਰਮੈਨ ਹੇਕੇ ਛਕ ਲਵਾਂਗਾ।#ਜਿਸ 
ਫੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।“ਇਥੇ “ਗੁਰੀ ਪਦ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਸੈਂਦਾਂ ਵਾਸਤੇਂ ਵਨੋਗ ਨਾਣਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੦੬੫) ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੨੧. 

ਸਹਾਇਕ ਕਹਾਂ । ਜਿਸ ਗੁਰ ਤੇ ਦਖ ਲਹਿ ਨਿਤ ਇਹਾਂ? । ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ 
ਸਿੰਘਨ ਸੁਨਿ ਪਾਯੋ । ਬੈਧਿ ਮਸ਼ੈਦ ਲੀਨਿ ਸਮਵਾਯੋ ॥੧੭॥ ਹਤੋ ਪਦਾਰਬ 
ਜੇਤਿਕ ਪਾਸ । ਲੀਨੋ ਲੁਟ ਸਮੇਤ ਅਵਾਸ। ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਖੈਧਨ ਕਰਿ 
ਰਾਖੇ । ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਬਿਨਤੀ ਪੁਨ ਭਾਖੇ ॥੧੮॥ ਕੋਤਿਕ ਮਾਸ ਬਿਤੇ ਤਬਿ 
ਛੋਰੇ । ਆਇ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਚਰਨ ਨਿਹੋਰੇ । ਦੇਖਿ ਦਯਾ ਕਰਿ ਪੁਭੂ ਬਤਾਯੋ। 
“ਨਹਿੰ ਸਿੱਖਨਿ ਦੁਖ ਦੇਹੁ ਕਦਾਯੋ ॥੧੯॥ ਕਰਹਿ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਰਦਾਸ। 
ਸੋ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁਇ ਲੀਜੈ ਪਾਸ । ਮੇਰੇ ਨਹਿੰ ਮਸ਼ੈਦ ਦਿਹ ਜਾਨਹੁ । ਰਾਖਸ਼ 
ਸਿੱਖਨ ਹੇਤ ਪਛਾਨਹ? ॥ ੨੦ ॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਜਬਿ ਪ੍ੁਭੁ ਫਰਮਾਯੋ । 

`ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੈਦਨ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ । ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ ! ਅਥਿ ਬਖਸ਼ਨਿ ਕਰਹੁ । 
ਪਿਛਲੀ ਭੂਲ ਨ ਹਿਯ ਮੈਂ ਧਰੋ ॥ ੨੧ ॥ ਹਕਮ ਆਪ ਕੋ ਭਾ ਅਬਿ ਜੈਸੇ । 
ਸਿੱਖਨ ਸਾਥ ਬਰਤ ਹੈਂ ਤੈਸੇ । ਜੋ ਦੇਵਹਿੰਗੇ ਕਰਿਕੈ ਭਾਉ । ਕਰਿਕੈ ਹਰਖ 
ਲੇਹਿੰ ਸੋ ਖਾਉ ॥੨੨॥ ਇਕ ਪਸ਼ਚਾਤਿ' ਬਹਤ ਕਜੋਂ ਮਾਰੇ । ਬਖਸ਼ਹ ਖੋਟੇ 
ਖਰੇ ਤੁਮਾਰੇ” । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਬੋਲੋਂ “ਸੁਨੀਅਹਿ ਭਾਈ ! ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਕੌ ਹੋਤਿ 
ਸਦਾਈ” ॥੨੩॥ ਕਲੂਕਾਲ ਅਬਿ ਔਰੇ ਠਾਣਾ । ਗਰਘਰ ਬਿਖੈ ਨ ਧਨ 
ਕੌ ਘਾਟਾ । ਸਿਖ ਕੇ ਘਰ ਤਮ ਬਿਨਾ ਬਲਾਏ। ਨਹਿ ਪਹੰਚਹ ਕਛ ਲੋਨਿ 
ਕਦਾਏ? ॥ ੨੪ ॥ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੈਦ ਬੈਦ ਹੱਇ ਗਏ। ਧਨ ਬਿਨ ਭੁਖ ਮਰਤਿ 
ਪੁਨ ਭਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਢਿਗ ਕਬਿ ਕਬਿ ਜਾਵੈਂ । ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਬਾਤ 
'ਬਨਾਵੈਂ ॥ ੨੫ ॥ “ਕਹਾਂ ਖਰਚ ਚਾਲਹਿੰ ਗੁਰ ਘਰ ਕੋ । ਜੇ ਆਨਤਿ ਸੇ 
ਰੋਕਨਿ ਕਰਿਕੇ।ਉੱਗੁ ਸੁਭਾਉ ਜਾਨਿ ਗੁਰ ਕੋਰਾ।ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤੀ” 
ਹੁਇ ਨੋਰਾ ॥੨੬॥ ਤਉ ਚਹਤਿ” ਸੁਤ ਕੋ ਸਮੜਾਵਨਿ । ਇਹ ਕਥ ਆਗੈ 
ਕਰੋਂ ਸੁਨਾਵਨਿ । ਜੇ ਸਿਖ ਹੁਕਮ ਮਾਨਿ ਚਲਿ ਆਏ। ਧਰੇ ਕੋਸ ਕਛ ਬੇਸ 
ਬਨਾਏ ॥ ੨੭ ॥ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹਲ ਤਿਨ ਲੀਨੀ । ਆਯਧ ਅੰਗਨ ਮਹਿ 
ਧਰਿ ਲੀਨੀ । ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਕਹਿ ਤਜਿ ਮਤੇ।ਵਾਹਿਗਰੁ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਵਤੇ 
। ੨੮ ॥ ਜਾਤਿ ਪਾਤਿ ਤੇ ਭਏ ਨਿਰਾਲੇ । ਰਾਜਨ ਸਮ ਹੈਕਾਰ ਬਿਸਾਲੇ । 
ਜਹਿ ਕਹਿ ਬਿਸਤਰਿਯੋ ਸ ਬ੍੍ਤਾਂਤਾ। ਭਯੋ ਖਾਲਸਾ ਜਗ ਬੱਖੜਾਤਾ॥੨੯॥ 
ਦਿਨਪੁਤਿ ਵਧਨ ਲਗਜੜੋ ਜਿਮ ਚੈਦ । ਜਗ ਮਹਿ ਮਤ ਹੋਏ ਉਡ ਬ੍ਰਿੰਦ। 
_'ਇਕ ਪਿੱਛੇ । `ਸਿੱਖੋ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਦਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ੧ਮਾਤਾ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । 
-$ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । “ਪੈਰੀਂ ਪਏ (ਆਦਿਕ) ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਤੇ ਤਜਕੇ । 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੦੬੬) ___ ' ਰਿਤੁ੩। ਅੱਸੂ੨੧, 

_ਕਿਸ ਕੋ ਬਦਹਿੰ ਨ ਉਰ ਹੈਕਾਰੀ । ਸਭਿ ਕੌ ਤਰਕ ਕਰਹਿੰ ਮਤਿ ਭਾਰੀ" 

॥੩੦॥ਸੁਚ ਸੈਜਮ ਨਿਤ ਰਹਤਿ ਨਿਰਾਲੀ.ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਬਹੁ ਪੁਤਿਪਾਲੀ
। 

ਦੇਕ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਕਹੈਤੇ । ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹਿ ਅਪਰ ਰਖੰਤੇ ॥ ੩੧ ॥ 

ਦਿੱਲੀ ਆਦਿਕ ਪਰਿ ਜੇ ਮੈਗਤਿ । ਚਹਤਿ ਬੈਠਿਬੇ ਜਾਤੀ ਪੰਗਤਿਤਿਨਕੋ 

ਗੁਰੂ ਬਾਨ ਨਹਿ ਭਾਏ । ਤਜੀ ਨ ਜਗਤ ਜੂਠ ਦਖਪਾਏ॥੩੨॥ਪੂਰਬਲੋਂ 

ਜਿਠ ਭਾਗ ਮੰਦੇਰੇਨਹਿੰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਨੌਰੇਨਹਿੰਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ 

ਲੀਨਿ । ਰਹਿਬੋ ਨਰਕ ਭਲੋ ਮਨ ਚੀਨ ॥੩੩॥ ਜਗਤ ਕਾਨ ਮਹਿੰ” ਡਰ 

ਕਰਿ ਰਹੇ । ਰਾਜ ਭੋਗ ਕੋ ਨਾਂਹਿਨ ਲਹੇ । ਜਿਨਕੇ ਪੂਰਬਲੇ ਬਭਭਾਗਾ । 

ਤਿਨ ਗੁਰ ਬਾਕਨਿ ਮਹਿ ਅਨੁਰਾਗਾ॥੩੪॥ ਦਿਨਪ੍ਰਤਿ ਹੋਹਿ ਸੈਂਕਰੇ ਖਰੇ 

ਪਾਹੁਲ ਲੋਤਿ ਕੋਸ਼ ਸਿਰ ਧਰੇ । ਅੰਗੀਕਾਰ ਰਹਿਤ ਕੋ ਕਰੈਂ । ਗੁਰ ਬਿਸ- 

ਵਾਸ, ਅਪਰ ਪਰਹਰੈਂ ॥੩੫॥ ਕੇਚਿਤ ਸਿਖ ਰਹਿ ਇਕ ਦਇ ਮਾਸ। ਹੈ 

ਉਦਾਸ ਪੁਨ ਜਾਤਿ ਅਵਾਸੁਰਹਿ ਘਰਿ ਮਹਿੰ ਗਰ ਨਿਕਟ ਪਧਾਰੈਂ।ਮਿਲਿ 

` ਜਿੰਘਨ ਸੋਂ ਸਮਾ ਗੁਜ਼ਾਰੈਂ ॥੩੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਬਿਚਾਰਨਿ ਰਿਦੇ।-ਸੁਤ 

_ ਬਨਿਤਾ ਬਾਂਧਵ ਤਜਿ ਕਦੇਬਨੰ'ਨਿਰਾਲੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰੈਂ'ਇਤਤੇਂ=ਰਿਦੈ 

_ਉਦਾਸੀ ਧਰੈ ॥੩੭॥ ਹੁਇ ਆਵਤਿ ਹੈ ਮੋਹ ਬਿਸਾਲਾ” । ਮਿਲਹਿੰ ਜਾਹ; 

ਨਹਿ ਰਹਿ ਚਿਰਕਾਲਾ । ਸੋਫੀ ਸ਼ੂੰਮ ਪੰਥ ਨਹਿੰ ਰਾਖਨ” । ਕਿਯ ਕਿਸ 

ਦਾਰਨ ਕੇ ਅਭਿਲਾਖਨ੯-॥ ੩੮ ॥ ਯਾਂਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ ।ਓਹਇ 

ਸੁੱਖੇ ਕੀ ਦੇਗ਼ ਉਦਾਰਾ । ਸਿੰਘ ਹੋਇ ਜਬਿ ਆਯੁਧ ਧਾਰੀ।ਮਾਦਕ””ਚਹੀ- 

ਯਤਿ ਅਨੰਦ ਮਬਾਰੀ ॥੩੯॥ ਸਭਿ ਮਾਦਿਕ ਤੇ ਬਿਜੀਆ' ਆਛੀ। ਕ੍ਯੋ 

ਕਿ ਮਹੇਸ਼ ਆਦਿ ਇਹ ਬਾਛੀ"ਂ “ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮੂ! 

ਨਿਸ਼ਚਲ ਬ੍ਰਿਤਿ ਟਿਕਹਿ ਅਭਿਰਾਮੂ ॥ ੪੦ ॥ ਚਿਤ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇਤਿ 
ਕੰਹੇਰ ਮਤ) ਜੋ ਚਿਦੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਮਤਾਂ ਨੂੰ 

ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਬਿਦਦਾ । “3ਬਾਕੂ / ਦਕਾਣ, ਲਾਜ । “ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ 

ਇਸਤੁੀ, ਸਬੰਧੀ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ । “ਨਿਰਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ । $ਭਾਵ ਸਬੈਧੀਆਂ . 

ਤੋਂ । “ਹੁਣ ਮੇਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਆੰਵਦਾ ਹੈ । “ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਮ ਸ਼ੋਫੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਲਈ ਦੇਖੋ ਰੁਤ ੨ ਅੰਸੂ ੪੭ ਅੰਕ ੨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਯ । <(ਅਸਾਂ) ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਜਾਨਕ (ਕੈਮ 

` ਜੋਗ) ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ । “ਨਸ਼ਾ "ਸੁੱਖਾ, ਭੈਗ । "ਸ਼ਿਵ ਆਦਿਕਾਂ ਨੇ । ਦੀ 2.% % 

#ਤੀਰਬਾਂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਇਤਰ ਦੇਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਰਜ ਰਹੇ ਹਨ, “ਕੋਊ ਆਂਖ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਯਾਨਿਓਂ 
ਸਭ ਬਾਬਤ ਕਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਕੇ ਭੈਗ ਚੰਗੀ ਕਹਿਣੀ 

ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਦੇਖੋ ਰੁਤ ੨ ਅੰਸੂ. ੪੪ ਅੰਕ ੨੦ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 



ਮਰ ਪਰਤ ਕਰਜੇ, ਹਰ, _ ਰਿਤੁ ੩ ਅਸ ੨੧. 

ਛਕ/ਹ ੬ ਮਿਰਚ ਸਮੇਤ 18੧੧ ਛੁਧਾ ਲਗਾਇ ਸਰੀਰ ਨਿਰਵਰ॥ 
ਕਸ਼ਟ ਸਮੁਹਨਿ ਕੋ ਇਹ ਖੋਵਾ । ਹੋਨਿ ਲਗੀ ਤਬਿ ਦੇਗ਼ ਬਿਸਾਲਾ । 

ਛਕਹਿ ਸਿੰਘ ਕੋ ਇਕ ਦੋ ਕਾਲਾਂ ॥ ੪੨॥ ਪਹੁੰਚੈਂ ਨਿਕਟ ਗੁਰੂ ਕੇ ਫੇਰ । 
ਬ੍ਰਿਤਿ ਟਿਕਾਵਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਵਿਮਾਰਬਕਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਦਨਾ।£ਦਿੱਲੀ 
ਲੂਟਹੁ ਲਵਪੁਰਿ ਸੂਨਾ” ॥੪੩॥ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਕੇ ਸਿਰ ਨਗਦਾ”ਮਾਰਹਿੰ/ਪਠਹਿੰ 
ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਮ ਸੈਭਾਰਹਿਂ । ਢਰਹਿ`ਦਪਹਿਰੇ ਛਕਿ ਛਕਿ ਜਾਵਹਿਂ ਸੋਚ 
ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਹਿ ਹਰਖਾਵਹਿਂ ॥ ੪੪॥ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਬੈਠਹਿੰ ਕੌਘਾ ਕ੍ਰਿ 
ਕਗਿਚਨ ਚਨ ਪਾਗ ਬੈਧਿ ਮੁਦਿ ਭਰਿ ਭਰਿਗੁਰਬਾਨੀ ਉਚੀਧੁਨਿ ਪਵੈਂ। 
ਕੋਚਿਤ ਸੁਨਹਿਂ ਪ੍ਰੋਮ ਉਰ ਬਦੈਂ ॥੪੫॥ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬੈਧਿ ਪੁਨ ਹੋਵਹਿੰ ਤਯਾਰੇ। 
ਆਇ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੇਂ । ਸੁੰਦਰ ̀ ਸਜਹਿ ਸ਼ਮਸ ਅਰੂ ਕੋਸ । 

ਬਾਂਛਹਿ ਕਰਿਬੇ ਜੈਗ ਹਮੇਸ਼॥੪੬॥ਨਈ ਰੀਤਿ ਇਮ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜਬੈ ਹਿੰਦ 
ਤਰਕ ਪਿਖਿ ਅਚਰਜ ਸਬੈ । ਆਛੀ ਰੀਤਿ ਰਹਿਤ ਸਭਿ ਆਛੀ" । ਆਛੇ 
ਬੈਸ ਕਾਛ ਕਟ ਕਾਛੀ' ॥੪੭॥ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਸਤ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹੈਂ। ਰਿਪੁ ਸਿਰ 

ਗ਼ਜ਼ਬ,ਮਿੱਤ ਮਨ ਮੋਹੈਂਜਗਤ ਊਠ ਕੋ ਢਕੈ' ਨ ਨੌਰੇਪਿਖਤਿ ਅਨਾਦਰ 
ਕਰਹਿ ਘਨੌਰੇਂ ॥੪੮ ॥ ਐਸੋ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵਾਂ । ਬਿਸਮਤਿ ਜਾਹਿ ਕਹਿੰ 
"ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ । ਦਕੋਈ ਇਕ ਕੋਈ ਦੇ ਵੇਲੇ । “ਭੈਗ ਛਾਣ ਲਈ ਦਾ ਲਜੀ ਰੰ 

ਗੋਲਾ ਵੱਟਕੇ ਨਿਹੇਗ ਫੈਰੀ ਦਾ ਨਾ ਲੈਕੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਰੀਤ 

ਬੀ ਅੱਛੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਭੀ ਅੱਛੀ । “ਲੱਕ .(ਕੇੜ) ਕੱਛ ਸਜਾਈ ਹੈ । $(ਜਗਤ ਜੂਠ ਦਾ) 

ਬਹੁਤ ਅਨਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕਂਰੈਗ ਦੇ ਅਵਗਣ; ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ 
ਨਹੀਂ ਹਨ । ਚਕਿਤਸਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੈਗ ਦੁਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਗਰਮ ਸ਼ੈ ਹੈ | 

ਰੋਜ਼ ਪੀਣੀ ਕਬਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਦਹਵਾਸੀ ਪੈਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਮਾ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਦੇ ਦੀਆਂ ਰਤੂਬਤਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, 
ਦਰਿੱਦੀ ਤੇ ਸਾਹਸ ਹੀਨ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਮਾਕੂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ 

ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਗੁਰੁ ਘਰ ਵਿਚ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਦ ਹੋ_ ਸਕਦਾ ਹੈਕਿ ਭੈਗ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਤਨੇਮ 
ਬਣਾਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ । ਭੰਗ ਸਮਾਪੀ ਬੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਤਮੋਗੁਣੀ ਬੇਸਧੀ ਪਦਾ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਕਮਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਰ ਇਫ਼ਵਾਹ ਕੋ ਮੁਕਦਰ ਕਰਤੀ ਹੈ। 

ਸਮਾਂਧੀ ਸਾਤ੍ਰਕ ਵਸਤੁ ਹੈ ਅਰ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋਕੇ ਤ੍ਰਗੁਣਾਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਲੇਖੇ ਲਈ 
ਭੰਗੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਵਾਲ/ ਮੰਨਕੇ ਅੰਤ ਦੁਖੀ ਹੈਂਦੇ ਹਨ । ਐੱਗੇ ਪੰਜਵੀਂ ਰੁਤ ਵਿਚ ਕਵਿ 
ਜੀ ਨੇ ਭੈਗ ਪੀਣੀ ਵਰਜੀਂ ਹੈ:-“ਮਦਰ। ਦਹਿਤਾ ਸਪਤ ਕੁਲ ਭੌਗ ਦਹੈ ਤਨ ਏਕਾ ਦੇਖੋ ਰੁਤ 
੫ ਅੰਸੂ ੨੮ ਅੰਕ ੨੩ ॥ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ___ (੫੦੬੮) . ਰਿਤੁ ੩ । ਔਸੂ ੨੨, 

ਅਦਭਤ ਜੋਵਾ।ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਤਿ ਧਰਹਿੰ ਅਨੰਵ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈਂ ਵਧਜੋ 
ਬਿਲੈਦ ॥ ੪੯ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁੱਤੇ “ਖਾਲਸਾ ਬਧਨ' 
ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਏਕ ਬਿੰਸਤੀ ਅੱਸੂ 1 ੨੧ ॥ 

ਰ ੨੨. [ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ । ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵੇਸ ਗਧੇ ਦਾ ਦਿਸ਼ਹਾਂਤ] । 

_ ਫੋਹਰਾ॥ਭਯੋ ਖਾਲਸਾ ਬਿਦਤ ਜਗਇਕ ਇਕ ਕੈ ਸਮੁਦਾਇ।ਹਤ ਅਖੋਰ 

ਬਨ ਜਾਹਿ ਸੇ ਲਯਾਇ ਮ੍ਰਿਗਨ ਕੋ ਘਾਇ॥੧॥ ਚੋਪਈ॥ ਇਕ ਦਿਨ ਉਦੋ 

ਸਿੰਘ ਚਲਿ ਗਯੋਵਿਰਤਿ ਅਖੇਰ ਬਿਰਤਿ ਬਨ ਕਯੋ' । ਪਿਖਰੋ ਅਚਾਨਕ 
ਆਯੋ । ਧਰਿ ਧੀਰਜ ਇਨ ਪਾਂਵ ਟਿਕਾਯੋ ॥੨॥ ਜਬੈ ਨੌਰ ਸੋ ਸ਼ੇਰ 

ਹਚਾ । ਤਜੀ ਤੁਵੈਗ ਨਾਦ ਕਰਿ ਉਚਾ।ਲਗੀ ਸੀਸ ਫੂਟਮੋ ਗਿਰ ਪਰਯੋ। 
ਚਹੀ' ਉਠਨਿ ਕੌ ਤਿਨ ਪੁਨ ਕਰ੧॥੩॥ਹਤਿਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਢਿਗਆ। 

ਬਿਲੈਦ ਭਯਾਨ”ਬਤਾਯੋ । ਸਠਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਦਾਸ ਪਠਾਇ । ਸਿਰ 
ਸਕਲ ਪੋਸ਼ ਉਤਰਾਇ'॥੪॥ਨਨਸ ਮਹਿ ਰਾਸ਼ਭ” ਏਕ ਮੰਗਾਯੋ ।ਪਗ 

ਸਿਰ ਲੌ ਤਿਸ ਪਟ ਪਹਿਰਯੋਂ' । ਖੇਤਨਿ ਬਿਖੋ ਉਜਾਰ ਘਨੌਰੀ । ਤਹਾਂ 
ਫਭਾਇ ਦੀਨਿ ਤਿਸ ਬੇਰੀ ॥੫॥ ਖੇਤਨਿ ੨ ਯੰਰ ਨਿਸਾਂ ਮਝਾਰੀ । ਬੇਲੇ” 

ਬਰਯੋ ਹੋਤਿ ਭੁਨਸਾਰੀ । ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਆਏ!ਬਡੋ ਸ਼ੇਰ ਇਕ` 
ਬਤਾਏ ॥ ੬ ॥ “ਬਨ ਮਹਿ ਬਿਚਰਤਿ ਮਾਰਨ ਖੈਹੈਂ” । ਗੁਰ ਭੀ 

ਸੁਨਯੋਂ ਤੂਸ਼ਨੀ ਹ੍ਰੈਹੈਛੁਧਾ ਲਗੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖਾਇਡਰਤਿ ਲੋਕ ਕੋ ਨੌਰ ਨ 
ਜਾਇ) ॥ 7 ॥ ਕਹੈਂ “ਕੋਹਰੀ ਅਹੈ ਬਿਸਾਲਾ? । ਭਾਜ ਜਾਹਿ ਸਭਿ ਹੇਰ 

ਗਿ ਮੂੰ ਧਨ ਹਸ 

ਿ 

ਕਠਲਲ ਨੇ ਦ੍ਰਾਰ ਉਘਾਰਾਂ । ਖਰੋ ਕੋਹਰੀ ਭੀਮ ਨਿਹਾਰਾ। ਬਹੁਰ ਕੋਰ 

_ਕਰਿਹੇਰਨਿ ਲਾਗ।ਹਲਹਿ ਨ ਚਲਹਿ ਨ ਇਤ ਉਤ ਆਗਾ॥੧੦॥-ਰੂਪ 
ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਕਰਨੀ ਨਾਂਹਿ ਨ। ਇਮ ਕਬ ਖਰੋ ਹੋਤ ਡਰ ਜਾਂਹਿ ਨ-' ਸਨੋਂ 
ਸਨੇ ਨੀਕੇ ਜਬ ਹੇਗ।“-ਇਹ ਤੋ ਕੇਹਰਿ ਨਹੀਂ ਬਡੇਰਾ-॥ ੧੧॥ ਨੌਰੇ 

ਜਾਇ ਲੀਨਿ ਗਹਿ ਤਾਂਹੀ । ਹਤੀ ਲਸ਼ਟਕਾ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਂਹੀ।ਪੈੜ ਪਲਾਟ, 
ਪਦਕ ਇਕ ਸਿੰਘ ਵਾ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਬਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। “ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ । ਸਿਰ ਤੋਂ 
ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਖੱਲ ਉਤਰਵਾਈ । ਦਗਧਾਂ । “ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਹਿਰਾਈ । #ਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ । 

“ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ । ̀ 'ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ' । 'ਕੁਮ੍ਹਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆਕਿ। __ 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। __ (੫੦੬੯) ___ ਰਿਤੁਤ । ਅੰਸੂ ੨੨, 

ਬਪੰਬਰ ਲਾਹੜੋ' । ਗੁਣ” ਲਾਦ ਕਿਤ ਜਾਵਨਿ ਚਾਹਜੋ ॥੧੨॥ ਸਭਿ ਪੁਰਿ 
ਮਹਿ ਭਾ ਬਿਦਤ ਪ੍ਰਸਗ । ਕਿਨਹੂੰ ਜਾਇ ਕਹਜੋ ਗੁਰ ਸੈਗ ।“ਕਹਤਿ ਹੁਤੇ 
ਨਰ ਜਿਸ ਕੋ ਸ਼ੇਰ। ਗਹਜੋ ਸੁ ਖਰ” ਕੁਲਾਲ ਨੇ ਹੇਰਿ ॥੧੩॥ ਲਦੋ ਗੂਣ 
ਮ੍ਗਿਛਾਲ” ਉਤਾਰੀ।ਡਰੇ ਲੋਕ ਭਾ ਕੌਤਕ ਭਾਰੀ'। ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ- 

ਹੂਨਿ ਸੁਨਾਯੋ। “ਇਹੁ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੁਮਹਿ ਦਿਖਰਾਯੋ॥੧੪॥ ਜਾਤਿ ਪਾਤ 

ਮਹਿੰ ਰਾਸ਼ਭ“ ਜੈਸੇ। ਬਸੀ ਕੁਲਾਲ ਲਾਜ ਮਹਿਂ ਤੈਸੇ” । ਤਿਸ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ 
ਲਏ ਨਿਕਾਸ । ਬਖਸ਼ੇ ਸਕਲ ਪਦਾਰਥ ਪਾਸ ॥੧੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਧੁਜ ਕੌ ਦੇ 

ਕਰਿ ਬਾਠਾ । ਸਭ ਤੇ ਉਚੇ ਕਰੇ ਸੁ ਤਾਣਾ” । ਹਲਤਿ ਬਿਖੇ ਸ਼ੁਭ ਭੋਗ 

ਬਿਸਾਲੇ।ਪਲਤਿ ਬਿਖ ਮੈਂ ਕਰੋਂ ਸੈਭਾਲੋ॥੧੬॥ਉੱਤਮ ਪਦ ਮੈਂ ਤਬਿ ਪਹੁੰ- 
ਚਾਊ।ਜਮ ਬਸਿ ਪਰਿਬੇ ਤੇ ਛੁਟਕਾਊਂ।ਜਿਮ ਰਾਸ਼ਭ ਧਰ ਕੇਗੰਰ ਬਾਨਾ। 

_ਬਿਠ ਡਰ ਕਰਯੋ ਖੇਤ ਗਨ ਖਾਨਾ । ੧੭॥ ਪੁਨ ਕਲਾਲ ਕੇ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਯੋ 

ਜਾਈ।ਲਾਦ ਗੂਣ ਕੋ ਲਸ਼ਟ ਲਗਾਈ। ਤਿਸ ਹੁਇ ਸਿੰਘ ਜਾਤਿ ਮੈਂ ਪਰੋ 
ਤਜਹਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਭੈ ਕੋਇ ਨ ਧਰੈ॥੧੮॥ਹਲਤ ਕਾਰ ਕੌ ਕਰਤਿ ਗਵਾਵੈ” । 
ਪਲਤਿ ਸਹਾਇਕ ਕੋਇ ਨ ਪਾਵੈ । ਤਜਹਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਕੈ ਕਰਹਿ ਨ ਕੋਈ। 
ਭਯੋ ਗਧੇ ਕੋ ਗਧਹਾ ਸੋਈ ॥ ੧੯॥ ਯਾਂਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੋ ਬਾਨਾ । ਦੇ ਮੈਂ 
ਕੀਨੋ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨ॥ਇਸ ਕੇ ਧਰੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਤਯਾਗੇ ਦਨਹੁ ਲੋਕ 
ਨ ਢੋਈ॥੨੦॥ਇਮ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਸਿਖ ਸਮੁਬਾਏ/ਪੈਨਖੈਨ ਗੁਰਸਭਿਨਿ 

ਅਲਾਏ । “ਨਿਸ਼ਚੇ ਖਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਨਾਏ । ਜੇ ਪਪੀਲਕਾ ਕਰੀ ਸੂਹਾਏ'” 
॥੨੧॥ ਬਕ ਮਰਾਲ ਸੇ'' ਜਾਨੋ ਪਰੈਂਹਹੁਤੇ ਚੈਕ ਨ੍ਰਿਪ 'ਸਮਤਾ ਧਰੈਂ।ਜਿਸ 
ਅਵਨੀ ਹਿਤ ਜੁੱਧ ਸੈਭਾਰੇਂ। ਪਰਸਰਾਮ ਛੱਤ੍ਰੀ ਗਨ ਮਾਰੇ ॥੨੨॥ ਬਡੇਂ ਖੋਦ 

੧ਪਲਾਣਾ (ਖੋਤੇ ਦ) ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ (ਬਾ੫4-ਅੰਬਰ) ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਹ ਦਿਤੀ। “ਬੋਰੀ, ਛੱਟ । 

੧ਗੁਧਾ/ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ।“ਗਧੇ/=ਤਿਵੇਂ ਕੁਮ੍ਹਾਰ ਰੂਪੀ ਲੱਜਾ ਦੇ ਵਸੀ ਹਨ।ਬਲਵਾਲੇ।'ਸਿੰਘ ਹੇਕੇ 

ਜਾਤੀਵਿਚ ਪੈਜਾਵੇ।ਭਾਵ ਇਸਲੋਕ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਸੌਰਨਰੋ।"“ਜੋ ਕੀੜੀਆਂ ਸਨਉਨ੍ਹਾਂ . 

ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕਕੀਤ।""ਜੋ ਬਗਲੇ ਸਨ ਓਹਹੈਸ”'।'ੱਜੇ ਕੰਗਾਲ ਸਨ ਸੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ”! 

#ਦਿਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗਡਲਈਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਿਤਯੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਏਥੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਭਾਵ 

ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਜੋ ਕਾਯਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣੇਂ ਵਾਲਾ ਮੁੜ ਜਾਤ 

ਪਾਤ ਕਰਮ ਭਰਮ ਮੁੰਡਨ ਆਦਿ ਸਾਰੀ ਹੀਣੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਪਤਿਤ ਹੋਜਾਏਗਾ 

ਇਹ ਭਾਵ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਬਾਣਾ ਕੇਵਲ ਖੱਲਮਾਤ੍ ਹੈ ਮੰਨਯਾਯ ਹੈ,ਐੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਇਸੇ ਅੰਸੂਵਿਚ 

ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਕ ੩੦,੩੧,੩੨ ਵਿਚ ਭਾਵ ਨੂੰ ਖੁਹਲਿਆ ਹੈ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੦੭੦ ) - ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਜੂ ੨੨, 
ਤੋ ਜੈ ਤਿਸ ਹੋਈ। ਦਈ ਦਾਨ ਕਰੈ ਦਿਜ ਗਨ ਸੋਈ" । ਹਿਰੇਨਾਛ” ਜੋ 
ਧਰਨੀ ਹਰੀ । ਜੋ ਹਰਣਾਖਸ਼ ਜੈ ਕਹ ਕਰੀ ॥੨੩॥ ਛੱਤ੍ਰੀ ਭਏ ਕਰੋਰਹੁਂ 
ਆਗੇ। ਲਰਿ ਲਰਿ ਮਰੇ ਜਾਂਹਿ ਹਿਤ ਲਾਗੇਪਾਂਡਵ ਕੈਰਵ ਬੈਸ ਬਿਨਾਸ਼ਾ। 
ਗਏ ਬੀਤ ਬਹ ਜਥਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ॥੨੪॥ ਸੋ ਛਿਤ ਹੇ ਪ੍ਭੁ ਕਰਨਾ ਕਰਿ ਕੈ। 
ਲੋਚਨ ਮਹਾਂ ਲਾਜ ਕੌ ਭਰਿਕੈ। ਦਈ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਤਤਕਾਲਾ । ਤੁਮ ਸਮ 
ਦਾਨੀ ਕੌਨ ਬਿਸਾਲਾ! ॥ ੨੫॥ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਦਿਕ ਔਰ । ਕਹਤਿ 
ਸੁਜਸੁ ਸੋਢੀ ਸਿਰਮੌਰ। ਬਡੇ ਬਡੇ ਦਾਨੀ ਜੇ ਭਏ । ਤੁਮ ਸਮਤਾ ਕਹੁ 
ਕਵਨ ਨ ਲਏ।੨੬॥ਅਰੁ ਜੇ ਪੰਥ ਚਲਾਵਨਹਾਰੇ। ਤੁਮ ਆਗੇ ਸੋ ਕੌਨ 
ਬਿਚਾਰੇ“। ਪ੍ਥਮੈ ਸਿਰ ਮੁਖ ਮੁੰਡਨ ਕਰੈਂ । ਭਗਵੇ ਬਸਤ ਦੇਹਿ ਪਰ ਧਰੈਂ 
॥੨੭॥ ਭਸਮ ਲਗਾਇ ਕਰੁਪ ਬਨਾਵਹਿਂ । ਘਰ ਘਰ ਵੇਰਹਿੰ ਭੀਖ ਮੰਗਾ- 
ਵਹਿ। ਸਿਰ ਪਰ ਜਟਾ ਜੂਟ ਬੋਧਾਵਹਿਂ#। ਜਾਚੇ ਟੁਕੜੇ ਤਿਨ ਹੋ” ਖੁਵਾਵੈਂ 
॥੨੮॥ ਆਪ ਜਗਤ ਮੈਂ ਦਿਏ ਪਦਾਰਥ । ਕੀਨਸਿ ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਸਕਾ- 
ਰਘਸੈਂਦਤ ਬੇਸ ਦੇਹ ਮੈਂ' ਦੀਨੋ। ਸਭ ਬਿੱਦਯਾ ਮਹਿੰ ਕੀਨਿ ਪ੍ਰਬੀਨੋ ॥੨੯॥ 
ਦੁਲਭ ਰਾਜ” ਅਵਨੀ ਕੋ ਦੈਕੰ।ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ ਮਯਾ ਨਿਜ ਕੌ ਕੌ ਸਾਰ 
ਵਸਤੁ ਜਗ ਮੰਹੈ ਸਭਿ ਜੋਤੀ । ਦਈ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੱਤ ਤੁਮ ਤੇਂਤੀ ॥ ੩੦ ॥ 
ਪਾਇ ਪੰਥ ਅਸ ਜੋ ਨਰਗਿਰੈ।ਤਿਨ ਤੇ ਕੋ ਮੂਰਖ ਹੁਇਪਗੈ।ਸ਼ਿਖ਼ਰ ਸੁਮੇਰ 
ਚਢੋ ਜੋ ਜਾਇ/ਬਹੁਰ ਰਸਾਤਲ ਸੋਇ ਸਿਧਾਇ ॥੩੧॥ ਰਹਿਤ ਬਤਾਈ”” 
ਤਕਾਗਹਿ ਜੋਇ। ਅਪਰ ਮਤਨਿ ਕੀ ਧਾਰਹਿ ਕੋਇ । ਸੋ ਮਤਿਹੀਨ ਮਹਾਂ 
ਬੁਰਿਆਰੀ । ਨਹਿੰ ਕੀਮਤਿ ਨਿਜ ਪੰਥ 'ਬਿਚਾਰੀ ॥ ੩੨॥ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ 
ਨਿੰਦਯਾ ਕਰੈਸੋ ਪਾਪੀ ਨਰ ਦੋਜ਼ਕ ਪਰੈ।ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਸਤੁ ਜੋ ਸਾਰ/ਜਿਸ 
ਮਹਿ ਇਹ ਸਭਿ ਅੰਗੀਕਾਰ''॥੩੩॥ਬਿਨ ਦੂਖਨ ਮਹਿ ਮੰਡਲ ਭੂਖਨ। 
ਉਪਜਜੋ ਪੰਥ ਜੁ ਮਤਿ ਉਡ ਪੂਖਨ"।ਬਡੇ ਭਾਗ ਪੂਰਬਲੋ ਜਾਂਹੀਹੇ : ਪਰਭੂ 
ਸ਼ਰਨਿ ਆਪ ਕੀ ਪਾਂਹੀ ॥੩੪॥ ਜੋ ਪਾਮਰ”! ਨਿਰੰਭਾਗ ਮਹਾਨੇਂ । ਸੇ ਤੁਮ 

“੧ ਧਰਤੀ । “ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਚਾਚਾ [ ਸੈਸ:, ਹਿਰਣਗਾਕਕ ]। “ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਪਿਤਾ [ਸੈਂਸ', 
ਹਿਰਣਯਕਸ਼ਯਪੁ, ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਹਰਿਨਖਸ ।#ਕੋਈ ਬੀ ਨਹੀਂ ਲੇ ਕਆ। “(ਓਹ) ਵਿਚਾਰੇ। 

੬ਜੜਾਵਾਂ ਜੋ ਸੁਆਹ ੫.ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ । “ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ । “ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ<ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ। 
₹5ਝੇੱਸੀ ਹੋਈ ਨੂੰ। "ਜਿਸ ਮਹਿ (=ਖਾਲਸੇ ਵਿਚ) ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰ ਵਸਤਾਂ ਸਭ 
ਅੰਗੀਕਾਰ (ਕਰਨੇ ਜੋਗ ਹਨ । ””ਦੂਖਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਤੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਭੂਸ਼ਨ ਰੂਪ ਪੰਥ ਉਪ- 
ਜਿਆ ਹੈ; ਹੌਰ ਜੋ ਮਤ ਹਨ ਸੋ (ਇਸ) ਸ਼ੂਰਜ ਅੱਗੇ ਤਾਰਿਆਂ (ਵਤ) ਹਨ । "ਨੀਚ ਦੁਸ਼ਟ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ । (੫੦੭੧) _ਰਿਤੁੜ।ਅੰਸੂ੨੩, 
ਕੋ ਨਹਿੰ ਸਕਹਿੰ ਪਛਾਨੋ।ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਕੀ ਮਹਿੰਮਾ ਮਾਨਹਿਂ। ਜਨਮ ਮਰਨ 
ਮਹਿੰ ਸੇ ਅਨਜਾਨਹਿ॥੩੫॥ ਧੈਨ ਗੁਰੁ ਧੰਨ ਪੰਥ ਤੁਮਾਰਾ । ਸਾਰ ਨਿਕਾਰ 
ਜੁ ਅੰਗੀਕਾਰਾ। ਭੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਆੰਦਿ ਗੁਰੂ ਦਸ । ਜੋਗ ਕੋਗ ਕੋ ਲਿਯੋ 
ਜਿਨਹੁੰ ਰਸ॥੩੬॥ਜੋਗ ਭੋਗ ਮੋ' ਦੋਨਹੁੰ ਰੀਤਿ । ਦਈ ਪੰਥ ਕੋ ਨਿਰਮਲ 
ਚੀਤ" । ਸੱਤਿਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੋ । ਇਹੀ ਜੋਗ ਇਕ ਲਿਵ ਕੌ 
'ਬਰਨੌੈਂ ॥੩੭॥ ਲਰਨਿ ਰਿਪਨਿ ਸੋਂ, ਕਰਿਬੋ ਰਾਜਇਹੀ ਭੋਗ ਕੇ ਦਿਏ 
ਸਮਾਜ”। ਇੱਤਜਾਦਿਕ ਕਹਿ ਨਿਰਮਲ ਜਸੁ ਕੋ। ਬੈਦਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇ 
ਪਰਸ ਕੋ ॥ ੩੮ ॥ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਅੰਮਿ੍ਤ ਲੈਤਿ ਅਨੌਕ । ਦੇਤਿ ਦਿਵਾਵਤਿ 
ਜਲਧਿ ਬਿਬੇਕ।ਰਹਿਤ _ਬਤਾਵਤਿ,ਮਹਿਮਾ ਗਾਵਤਿ। ਮੇਲ ਮਸੇਦਨ ਸੈਗ 
ਹਟਾਵਤਿ॥੩੯॥ਇਨ ਤੇ ਆਦਿ ਪੰਚ ਜੇ ਮੇਲਤਿਨ ਸੋ' ਮਿਲਹਿ ਨ,ਦੀਜੈ 
ਪੋਲਾਂ । ਦੇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲੜਿ ਲਾਏ। ਦੇ ਪਾਹੁਲ ਜਗ ਦਤਰ ਤਰਾਏ 
॥੪੦॥ਮੁਨਿਜਨ ਸਰ ਗਨ ਜਿਹ ਪਦ” ਚਾਹਤਿ।ਤ੫ ਮਖ“ਕਰਿਕੈ ਲੇਨਿ 
ਉਮਾਹਤਿ । ਅਨਿਕ ਉਪਾਇ ਨ ਪਾਯੋ ਜੋਈ। ਦਯੋ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਪਦ 
ਸੋਈ ॥੪੧॥ ਬਹੁ ਮਹਿ ਅਪਨੋ ਰੂਪ ਬਨਾਯਹੁ” । ਸ਼ਸਤੁ ਧਰਨਿ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਦ੍ਰਿੜਾਯਹੁ । ਸਭਿ ਮਹਿਂ ਬੀਰ ਸੁ ਰਸ ਬਿਰਧਾਯਹੁ । ਧਰਮ ਦਿੜਾਯਹੁ 
ਨਾਂਮ ਜਪਾਯਹੁ । 8੨।। ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਤਿਰਿਤਿਯ ਰੁੱਤੇ “ਪੰਥ 
ਮਹਿਮਾ? ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਦ੍ਰੋ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥੨ .॥ _ ੨੩. [ਨੁਹ ਗ੍ਰਾਮੰ ਨੂੰ ਦੰਡ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਖੜਰ] ਧ ਹੈ ਨਿਜ ਗਰ ਬਿਥੈ ਜਲਾ ਬਮਣੀ ਹਾਥ । ਹਤਹਿੰ 
ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪਰ ਮਿਲਹਿਂ ਕੰ ਅਥੇਰ ਕੇ ਸਾਥ” ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸੁਪਨੇ ਮਾਤ ਨ 
ਆਯੁਧ ਜਾਨਹਿੰ"। ਸਨਤਿ ਲਰਾਈ ਜੇ ਡਰ ਮਾਨਹਿਂ । ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿ 
ਚਿਤ ਨਿਰਮਲ ਕਰਕੇ (ਬਖਸ਼ੀ) । “ਇਕ ਵਿਖੇ ਲਿਵ (ਲਾਉਣਾ ਆਪ ਨੈ)ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ 

- ਜੋਗ ਹੈ । ਹਟ ਦਿਓ । “ਪਦਵੀ, ਦਰਜਾ । “ਜੋਂਗ । <ਭਾਵ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪੰਦ । ? ਅਪਨਾ ਸਰੁਪ 
_ਬਹੂੰ ਵਿਚ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਨੇ, ਭਾਵ ਅਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਏਕ ਤੋ ਅਨੇਕ ਹੋ 
ਵਿਥਰੇ ਹਨ । ਮਿਲਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਥਵਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਏ ਤੇ। ਭਾਵ ਬੰਦੁਕ 
ਨਾਲ ਯਾ ਚਾਂਦ ਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਯਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ । ੯ਸੁਪਨੇ ਮਾਤ (ਜੇਹੜੇ ਸਿਖ) 
ਸ਼ਸਤ੍ਰ (ਚਲੌਣਾ)ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ । 

“ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਹੁਣ ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਸੇ ਭਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 
`ਅਵੁੱਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੱਗਮੀ ਖਿਆਲਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹੇ ਸਭ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ 
ਰਵੱਯਾ ਘਟਾ ਦੱਤ ਹੋ ਤੇ ਕ੍ਰਿਤੀਆੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਭੋਗਂ ਵੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ॥ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ 
-ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਘਬਰਾ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ । 



ਰ __ _ (੫੦੭੨), _ ___ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਕ ੨, 
ਹੋਵਤਿ ਜੋਧੈ। ਪਿੰਖ ਅਨੀਤ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਪਰ ਕੌਧੇ ॥੨॥ ਸ਼ਸਤ੍ਨ ਕੋ ਬਿਸਾਹੁ 
ਨਹਿੰ ਕਰੈਂ । ਰਾਤਿ ਦਿਵਸ ਅੰਗੈਨਿ ਸੈਗ ਧਰੈਂ। ਇਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਗੁਰ 
ਫੁਰਮਾਯਹ। “ਪ੍ਰਥਮ ਛੱਤੀਅਨ ਰਾਜ ਗਵਾਯਹ॥੩॥ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਕੋ ਤਜਿ ਕੈ 

ਭਾਸਾ । ਬਸੇ ਅਵਾਸਨ ਬਿਲਸ-ਬਿਲਾਸਾ । ਰਾਗਾਂ ਰੋਗ ਮਹਿੰ.ਮੱਤਿ 

ਬਿਸਾਲਾ । ਡਰਨ ਲਗੇ ਰਿਪੁ ਜਾਨਿ ਕਰਾਲਾ ॥ ੪॥ ਸਮੁਖ ਮਲੈਡਨ ਕੇ 

ਨਹਿ ਹੋਏ। ਤਜਿ ਆਯਧ ਸੂਰੱਤਣ ਖੋਏ। ਭਏ ਦੀਨ ਕਾਤੁਰ ਮਤਿ ਮੂੜ੍ 

ਨਿਕਸਿ ਸਦਨ ਤੇ ਅਸੁ ਨ ਅਰੂੜੇ' ॥੫॥ ਤਬਿ ਤੁਰਕਾਨ ਕੀਨਿ ਰਨ 

ਕਰਨੀ । ਛੀਨਯੋਂ ਰਾਜ ਕੋਸ਼ ਗਢ ਧਰਨੀ।ਸ਼ਸਤ੍ਨਿ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ। 

ਜੋ ਨ ਧਰਹਿ ਤਿਸ ਬਿਗਰਹਿ ਕਾਜ ॥ ੬ ॥ ਯਾਂਤੇ ਸਰਬ ਖਾਲਸਾ ਸੁਨੀ- 

ਅਹਿ। ਆਯੁਧ ਧਰਿਬੇ ਉੱਤਮ ਗੁਨੀਅਹਿ । ਜਥਿ ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ 

ਆਵਹੁ । ਬਨਿ ਸਚੇਤ ਤਨ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਜਾਵਹ ॥੭॥ਕਮਰ ਕਸਾਂ ਕਰਿ ਦੇਹ 

ਦਿਖਾਈ । ਹਮਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਇ ਅਧਿਕਾਈ। ਸ਼ਸ਼ੁਤ੍ਰ ਕੇਸ ਬਿਨ ਪਾਉ 

ਲੱਖਹੁ ਨਰ” । ਕੋਸ ਧਰੇ ਤਬਿ ਆਧੋ ਲਖਿ ਉਰ” ॥੮ ॥ ਕੋਸ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਜਬਿ 

ਦੋਨਹੁੰ ਧਾਰੇਤਬਿ ਨਰੁ ਰੂਪ ਹੋਤਿ ਹੈ ਸਾਰੇ”।ਅਸ ਉਪਦੇਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਨਿ 

_ਕਰਿ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਤਿ ਆਯੁਧ ਧਰਿ ਯੰਰ ॥ ੯ ॥ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਸ਼ਸਤ੍ਨ 

ਜੁਤਿ ਹੇਰੈਂ।ਹੋਤਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਡੇਗੈਕਮਰ ਕਸੇ ਬਿਨ ਜੋ ਸਿਖ ਜਾਇ। 

ਤਿਸ ਪਰ ਰੁਖ਼ ਨਹਿੰ ਕਰੈਂ ਕਦਾਇ| ॥ ੧੦ ॥ ਇਕ ਦਿਨ ਲਾਗੋ ਹੁਤੋ 

ਦਿਵਾਨ। ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸੁਹਾਇ ਮਹਾਨ।ਦੌਰਿ ਸਿੱਖ ਇਕ ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਐ। 

ਲੂਟੀ ਸੈਗਤਿ,ਜੈਗੁ ਬਤਾਯੋ ॥ ੧੧॥ “ਮਹਾਂਰਾਜ ਰਾਵਰ ਕੇਂ ਨੇਰੇ। ਨਾਂਮ 

ਗਾਮ ਕੋ ਨੁਹਿ' ਕਹਿ ਹੇਰੇਤਹਿੰ ਸੈਗਤਿ ਕੁਛ ਉਤਰੀ ਆਇ। ਮੰਦਮਤੀ 

“ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਚੜੇ (ਸੂਰਮੇ ਬਣਕੇ) । “ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸ਼ੜਤ੍ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ ਪਾ ਭਰ 

_(ਵੋਥਾ ਹਿੱਸਾ) ਸਮਬੋ, (ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ' ਹੈ) । $ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਲਖਹੁ । “ਸਾਰਾ ਨਰ 

ਰੂਪ ਤਾਂ ਹੂੰਦਾ ਹੈ। “ਨਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ 'ਨੂਹ'। _ #ਂਪਾ:=ਰਾਜ । 

`..ਫੌਜੀ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸੀ, ਭੰਗਾਣੀ ਆਦਿ ਜੰਗ ਬੀ ਹੋ ਚੂਕੇ ਹਨ 
ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੀ ਰੰਗ ਹੈ ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਸਾਰੀ ਉੱਮਤ ਹੀ ਇਕ ਨਵੇਂ ਆਦਰਸ਼ “ਖਾਲਸਾ! ਵਿਚ ਢਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੇ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚੀ 

ਸੁਰਤ ਤੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ 

_ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜੋਧਾ ਬਨਾ ਦਿੱਤ ਹੈ,ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚਾ ਇਖ਼ਲਾਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਪਾਂਸੇਇਨਸਾਂ- 

ਨੀਅਤ ਤੇ ਮਰਦਊ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਫੇਰ ਨਾਮ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਿਖਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀਪਈ ਹੈਸੀ ਹੀ 

ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। _ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ। ____( ੫੦੭੩ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੨੩. 

ਨਰ ਹ੍ਰੈ ਸਮੁਦਾਇ ॥ ੧੨॥ ਲੂਟਨਿ ਹੇਤੁ ਆਨਿ ਸੋ ਪਰੇ । ਜਿਨਹੁੰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ 
ਤਿਨ ਕੇ ਸੈਗ ਕਰੇ' । ਸੋ ਬਚ ਰਹੇ ਬੀਰ ਬਰ ਹ੍ਰੋ ਕੈ । ਅਪਰ ਗ਼ਰੀਂਬ ਲੁਟੇ 
ਥਿਰ ਹਰੈ ਕੈ ॥੧੩॥ ਚਲੋ ਸਦਨ ਤੇ ਲਕਾਇ ਉਪਾਇਨ।ਭਈ ਨ ਅਰਪਨ 
ਸੋ ਗੁਰ ਪਾਇਨ? । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਗੁਰ ਉਰ ਧਰਿ ਕਰਿ ਕ਼ੋਧਾ । ਕਹਜੋ 
'ਬਨਹੁਂ ਅਬਿ ਸਭਿ ਸਿਖ ਜੋਧਾ ॥ ੧੪॥ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਆਂਖ ਤ੍ਰਿਣ ਪਰੇਂ। 
ਨਹ ਨਿਕਰਹਿ ਅਬਿ ਸੋ ਦੁਖ ਭਰੇਇਹ ਬਦਲਾ ਹਮ ਤਿਨ ਸਨ ਲੈ ਹੈਂ। 
ਮੁਵਨਿ ਕੋ ਸਜ਼ਾਇ ਦ੍ਰਿੜ ਦੈ ਹੈ?॥ ੧੫ ॥ ਖ਼ੈਗਤਿ ਦੁਖੀ ਹੋਇ ਕਰਿ 
ਆਈ । ਦੇ ਧੀਰਜ ਗਰ ਨਿਕਟ ਟਿਕਾਈ।ਅਗਲੋ ਦਿਵਸ ਅਖੇਰ ਬਹਾਨੋ। 
ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਤਿਸ ਓਰ ਪਯਾਨੋ॥ ੧੬॥ਬਜਤਿ ਅੱਗ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ । 
ਕੰਪਤਿ ਸ਼ੱਤ੍ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਿ ਭਾਰਾ।ਕਿਤਿਕ ਚਮੂੰ ਤਬਿ ਗੁਰ ਕੇ ਸੈਗਜਾਤਿ 
ਕੁਦਾਇ ਪਲਾਦਿ ਤੁਰੇਗ ॥੧੭॥ ਜਬਿ ਠਹਿਂ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਕਟ ਚਲਿ ਗਏ । 
ਚਹੁੰਢਿਸ਼ਿ ਮਹਿ ਵਿਰ ਸਭਿ ਪਿਖਿ ਲਏ । ਹੁਕਮ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਗੁਰ ਦੀਨਿ। 
“ਹ/ਤ ਦੁਸ਼ਟਨਿ ਲਿਹੁ ਵਸਤੂ ਛੀਨ? ॥੧੮॥ ਗੁੱਜਰ ਰੇਘਰ ਜੋ ਮਦ ਭੁਰੇ। 
ਚਢੇ ਸਿੰਘ ਸਭਿ ਦੇਖਨਿ ਕਰੇ । ਗਹਿ ਗਹਿ ਸ਼ਸਤ੍੍ ਸਦਨ ਦਰ ਠਾਂਢੇ । 
ਲੰਰਬੈ ਕਾਰਨ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਗਾਵੇ ॥ ੧੯ ॥ ਕੌ ਕੌ ਲਾਗੀ ਛੁਟਨ ਤੁਦੈਗਾ”। 
ਤਬਿ ਸਿੰਘਨਿ ਜਾਨੋਂ ਹਰੈ ਜੈਗਇਕ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਤਿਨ ਉਪਰ ਪਰੇ । ਬੈਂਚੇ 
ਖੜਗ ਹਾਬ ਖਰ ਧਰੇ ' ॥੨੦॥ ਗਾਵੇ ਖਰੇ ਅੰਗ ਤਿਨ ਕਾਟੇ । ਹਲਾਹਲ 
ਕਰਿ ਸਗਰੇ ਡਾਟੇ । ਕੁਛਕ ਤੁਵੈਗੇਂ ਤਿਨਹੁਂ ਚਲਾਈ । ਮਿਲੋ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਆਲਾ 

ਸਮੁਦਾਈ॥ ੨੧॥ ਤਬਿ ਰੰਘੜ ਉਮਝੇਂ ਇਕ ਦਿਸ਼ਿ ਮੈਂ । ਸ਼ਸਤੁ ਪੁਹਾਰੈਂ ਬਹੁ ਹ੍ਰੰ ਰਿਸ ਮੈਂ । ਦੁਤਿਯ ਦਿਸ਼ਾ ਗੁੱਜਰ ਮਿਲਿ ਗਏਬ੍ਰਿੰਦ ਤਵੈਗ ਚਲ੮ ਵਤਿ ਭਏ ॥੨੨॥ ਲਾਗੀ ਸਿੰਘਨਿ ਅੰਗ ਤੁਵੈਗਨਿ । ਗਿਰੋ ਕਿਤਿਕ ਹਇ _ ਪਾਨਨਿ ਭੈਗਨ । ਕਰਯੋ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਬਿ ਹੱਲਾ।ਜੋ ਦੁਸ਼ਰਨ ਤੇ ਜਾਇ ਨ ਵੱਠਨਾ ॥ ੨੩ ॥ ਜ੍ਰਾਲਾਬਮਣੀ ਤਜਿ ਇਕ ਬਾਰ । ਬਹੁਰ ਕਰੀ ਨੰਗੀ ਤੇਲਵਾਰ।ਕੋਤਿਨ ਕੋ ਸਿਰ ਬਿਖੈ ਲਗਾਈ।ਕਾਟਿ ਅੰਗ ਰਿਪਦਏ ਗਿਰਾਈ । ੨੪ । ਖਚਾਖੱਚ ਤਰਵਾਰੈਂ ਮਾਚੀ । ਭਈ ਅਰੁਣ ਸ਼੍ਰੋਟਤ ਸੈਗ ਰਾਚੀ”। 
ਡੀ ਨੈ ਤਾਂ ਉ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੈਗ ਕੀਤਾ । "ਹਿੰਦ ਤੁਰਕ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ (ਖਾਲਸਾ ਰੂਪੀ) ਤ੍ਰਿਠ ਪਿਆ ਹੈ.। 5ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । ੧(ਵੈਰੀ-ਵੱਲੋਂ) ਚੱਲੀਆਂ ਬੌਦਕਾਂ। ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਲ- ਵਾਰਾਂ ਹੇਬ ਲੈਕੇ । “ਤਕੜੇ ਮੋਟੇ । (ਧਰਤੀ) ਲਹੂ ਨਾਲ ਰਚੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ । 



_ ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ___(੫੦੭੪) ___ ਤਿਤੁ ਤੇ। ਅੱਸੂ ੨੩. 
ਕੋਤਿਕ ਕੇ ਸਿਰ ਕਾਟ ਗਿਗਾਏ । ਪਰੇ ਪਿ੍ਿਥੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਣ ਗਵਾਏ ॥ ੨੫ । 

ਜੋ ਅਰਿ ਅਰਕਰਿ' ਸ਼ਸਤ ਚਲਾਯੋ। ਸੋ ਤਤਛਿਨ ਹੀ ਮਾਰਿ ਗਿਰਾਯੋ । 

ਬੀਸ ਪਚੀਸ ਕਟੇ ਜਥਿ ਐਸੇ । ਦਾਰੁਨ ਪਿਖੈ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਜੈਸੇ'॥ ੨੬॥ ` 

ਚਲੋ ਪਲਾਇ ਸਦਨ ਕੌ ਤਯਾਗੇ । ਜਾਨਜੋ ਜਬਹਿ;ਬਚਹਿ ਨਹਿ ਭਾਗੇ” । 

_ਸ਼ਸਤ੍ ਗੈਰਿ, ਕਰ ਜੋਰਤਿ ਭਏ । ਤਜੀ ਧੀਰ ਕਾਤੁਰ ਹਰੈ ਗਏ॥੨੭॥“ਗੁਰ 

ਕੀ ਦੌਹੀ? ਉਚ ਪੁਕਾਰੀ । “ਰੱਛਹੁ ਰੱਛਹੁ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ॥ਤਊ ਸਿੰਘ 

ਬਹ ਰਿਸ ਮਹਿੰ ਭਰੇ । ਹਤੇ ਸ਼ਸਤ੍ ਨਹਿ ਤਜਿਬੋ ਕਰੇ ॥੨੮॥ ਦਯਾਸਿੰਘ 

ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਤਾਯੋ"। “ਉਤ ਕੋ ਗਮਨਹੁੰ ਲੋ ਸੁ ਬਚਾਯੋ । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਭਏ 

ਪਲਾਇਨ ਸਾਰੇਪਹੁੰਚੈ ਤਹਿ ਜਹਿੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਹਾਰੇ ॥ ੨੯ ॥ ਗੁਰੂ ਦੁਹਾਈ 

ਵਸਤੁ ਤਿਨ ਸਾਜ਼ੀ । ਸਦਨ ਵਹਾਇ ਕੀਨਿ ਇਕ੍ਰਸ਼ਾਰੀ । ਦਈ 

ਸਜ਼ਾਇ ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਐਸੀ। ਸ਼ੈਗਤਿ ਸੈਗ ਕੀਨਿ ਤਿਨ ਜੈਸੀ ॥ ੩੧॥ 

ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਕਟ ਗੇਰਿ ਹੱਬਕਾਰ । ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਲਿਏ ਬਚਾਇ ਗਵਾਰਆਗੇ ਕੌ 

ਤਿਨ ਮੈਗ ਉਜ਼ਾਰਾ । “ਪੁਨ ਜਿ ਕਰਹੁ ਅਪਰਾਧ ਹਮਾਰਾਂ ॥ ੩੨ ॥ ਤਤ- 

ਛਿਨ ਕਚਹਿੰ ਬਿਨਾਸ਼ ਤੁਮਾਰਾ । ਬਚਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਜਤਨ ਉਦਾਰਾ? । 

ਇਸ ਬਿਧਿ ਗਰਾਮ ਲੂਟ ਕਰਿ ਆਏ। ਹਤਿ ਰੈਘਰ ਗੂਜਰ ਸਮਦਾਏ॥੩੩॥ 

ਬਹੁਰ ਅਖੇਰ ਬ੍ਰਿੱਤ ਕੁਛ ਕੀਨੋ । ਸ੍ਰੀ ਪੂਰਕੁ ਬਨ ਮਹਿਂ ਬਿਚਰਨ ਕੀਨੋ । 

ਸ਼ੂਕਰ, ਸਸੇ, ਝੰਖਾਰ ਬਡੇਰੇ॥ਹਿਤ ਆਮਿਖ ਕੇ ਹਤੇ ਘਨੌਰੇ ॥ ੩੪ ॥ਲਗੇ 

ਸਿਖਾਵਨ ਜੈਗ ਪੁਮੈਗ । ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਹਤਨਿ ਕੋ ਜਿਮ ਹੁਇ ਢੰਗ । ਬਜੈ 

ਅੱਗ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ । ਗਰਜਤਿ ਸਕਲ ਗਿਰਨਿ ਕੀ ਧਾਰਾਂ । 

੩੫ ॥ ਜ਼ੈਗ ਪ੍ਰਸੈਗ ਜਹਾਂ ਕਹਿ ਸੁਨਨੋ “ਨੂਹ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਚੱਢ ਹਨਯੋ । 

ਸੈਗਤਿ ਲੀ ਯਾਂ ਤੇ ਮਾਰਾ? । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਅਪਰ _ਸਭਿਨਿ ਡਰ ਧਾਰਾ । 

੩੬॥ ਕੇਤਿਕ ਦੁਸ਼ਟ ਮੁਢ ਮਤਿ ਕਾਚੇ । ਗੁਰ ਸੈਗ ਬੈਰ ਧਾਰਿ ਰਿਸ - 

ਰਾਚੇਹਤੇ ਜੁ ਤਿਨ ਸੈਬੈਧੀ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਬਨੋ ਸ਼ੱਤ ਚਹਿ ਜੇਗ ਬਿਲੀਦ॥੩੭॥ 

ਜਾਰਜ਼ੇ ਬੈਰ ਖਾਲਸੇ ਕੇਰਾ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਨਿੰ ਸੈਗ ਬਖੇਰਾਂ । ਸਹਿ ਨਹਿ 

ਪਜਸ ਫੋਰੀ ਨੇ ਅੜਕੇ । “ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ । “ਜਦ ਸਮਬਿਓ ਨੇ ਕਿ ਭੱਜਿਆਂ ਬੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਂਗੇ 
(ਤਦ) । ਝਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ (ਰੈਘੜਾਂ ਨੂੰ) ਦੇਂਸਿਆ (ੰਕ) ਗੁਰੂ ਜੀ (ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਹਨ) । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । __” (੫੦੭੫ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੨੪. 

ਸਕਹਿ ਮੁਢ ਅੱਗਯਾਨੀ । ਬਧੀ ਸਪਰਧਾ" ਅਧਿਕ ਮਹਾਨੀ ॥੩੮॥ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਦੁੰਦ' ਬਜਾਵਤਿ ਆਏ । ਸਨੋਂ ਸਨੇ ਚਲਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਆਨਿ 
ਅਨੰਦਪਰਿ ਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜੇ । ਜਿਨ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅਘ ਭਾਜੇ ॥ ੩੯॥ 
'ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਨਿਸਾਂ ਮਬਾਰੀ । ਸਪਤਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਸਕਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। 
ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਜਾਗੁਨ ਹੋਇ। ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਹਿ ਸਭਿ ਕੋਇ ॥ ੪੦॥ 
ਬਸਤ੍ਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਕੋ ਅੰਗ ਸਜਾਵਹਿ । ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਭਾ ਲਗਾਵਹਹੋਂ । 
ਨਿਤ! ਪਤਿ ਪਾਹੁਲ ਲੋਤਿ ਅਨੇਕ।ਦੇਤਿ ਦਿਵਾਵਤਿ ਜਲਧਿਬਿਬੇਕ॥੪੧॥ 
ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਬਧਨੇ ਲਾਗਜੋ । ਜਨੁ ਛੱਤ੍ਰੀ ਧ੍ਰਮ ਸੂਤੋਂ ਜਾਗਜੋ । ਗਰਜਿ 
ਗਰਜਿ ਕਰਿ ਫ਼ਤੇ ਬੁਲਾਵੈਂ । ਕੋਸ ਕੱਛ ਆਯੁਧ ਉਰ ਭਾਵੈ ॥੪੨॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਝੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁਤੇ #ਨੁਹਿ ਰਮ ਮਾਰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ 
ਤੀਨ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੨੩ । ੪. ਭਾਈ ਨੈਂਦ ਲਾਲ] । 
ਦੌਹਰਾ॥ ਨੰਦਲਾਲ ਕੀ ਬਾਰਤਾ ਕਹੋਂ ਸੁਨਹੁ ਮਤਿ ਲਾਇ । ਜਿਮ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਸੋ ਮਿਲਿ ਰਹਯੋ ਆਨੰਦ ਲਹਿ ਅਧਿਕਾਇ॥੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਖੱਤਰੀ ਹਤੋ 
ਮਹਾਂ ਧਨਵੈਤਾ । ਤਿਸਕੇ ਗਿਹ ਜਨਮਜੋ ਮਤਿਵੈਤਾਂ । ਧਰਮ ਬੈਸ਼ਨੋ 
ਧਾਰਨ ਕਰੇ । ਇਸ ਕੋ ਪਿਤਾ ਭਾਉ" ਮਨ ਧਰੇ ॥੨॥ ਜਬਿ ਦ੍ਾਦਸ਼ ਸੈਮਤ 

<ਈਰਖਾ ।“ਧਂਸੇ। ੫(ਵੇਸਨੋਂ ਗਰਮ ਦਿਰ ਕੀਮ 
“ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ ਸੀ ਜੋ ਖਤ੍ਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਨ । 

ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਗ਼ਜ਼ਨੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਭਾ ਜੀ ਮੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ 
ਸਨ । ਅਠਾਰਾਂ ਉਨੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਆਪ ਮੁਲਤਾਨ ਆ ਰਹੇ; ਇਬੇ ਹੀ ਆਪ ਦਾ 
ਇਕ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਵਿਚ ਵਿਵਾਹ ਹੋਇਆ । ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਮੁਔੱਜ਼ਮ ਪਾਸ ਨੌਕਰ ਹੋਏ । 
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਦੀ 
ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਕੇ ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਆ ਰਹੇ । ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਤੇ ਜੈਗ ਮਗਰੋ' ਆਪ ਮੁਲਤਾਨ ਰਹਿਕੇ 
ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ । ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ 

“ਚੁਤਬਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਆਪ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਆਪ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਨਜ਼ਮ ਨਸਰ ਵਿਚ ਅਨੋਕ ਕੀ ਰ੍ਰੀਥ ਰਚੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ 
ਤਰਜਮਾ ਖਾ: ਟ੍ਰੋ: ਸੁਸੈੀ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ । ਪ੍ਰਸਿਧ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ:- 

੧, ਦੀਵਾਨ ਗੋਯਾ । ੨. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ । ੩; ਜੋਤ ਵਿਕਾਸ ਹਿੰਦੀ । ੪. ਜੋਤ ਵਿਕਾਸ 
ਫਾਰਸੀ । ੫, ਤੋਸੀਫੋਸਨਾ । ੬, ਰਜ ਨਾਮਾ । ੭, ਅਰਜ਼ੁਲ ਇਲਫ਼ਾਜ਼ । ੮. ਖਾਤਮਾਹ । 
੯. ਇਨਸ਼ਾ ਦਸਤੂਰ । ਆਪ ਦੀ ਕੈਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਰ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ। ___( (੫੦੭੬) ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੨੪, 

ਕੋ ਹੋਵਾ । ਇਕ ਦਿਨ ਬਿਚਰਤਿ ਪਿਤ ਨੇ ਜੋਵਾ-। ਅਬਹਿ ਉਚਿਤ ਕੈਠੀ 
ਬੰਧਵਾਵਨਿ-। ਉਰ ਬਿਚਾਰ ਕਿਯ ਗੁਰੂ ਬੁਲਾਵਨ ॥ ੩॥ ਹਿਤ ਉਪ- 

ਦੇਸ਼ ਬਿਠਾਯਹ ਪਾਸ । ਕਹਿ ਸੁਤ ਸੋਂ “ਹਮ ਹੈਂ ਹਰਿ ਦਾਸ । ਗੁਰੁ ਬੈਸ਼ਨੋ 
ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਤਿਸ ਆਗਜਾ ਕੋ ਨਿਤ ਅਨੁਸਰੋ ॥੪॥ ਕੈਠੀ ਅਪਨੇ ਕੈਠਾਂ 
ਬੈਧਾਵਹੁ । ਧਰਮ ਬੈਸ਼ਨੋ ਕੋ ਮਹਿ ਆਵਹੁ? । ਇਮ ਕਹਿ ਲਿਹਯੋ ਬੁਲਾਇ 
ਬੈਗਾਗੀ । ਲੈਦਲਾਲ ਹੋਯ ਨ ਅਨਰਾਗੀ' ॥੫॥ ਗੁਰ ਨੌ ਭਨਯੋ “ਧਰਮ ਕੌ 
ਧਾਰ । ਕੈਠੀ ਪਾਵਹੁ ਕੈਠ ਮਬਾਰਮਨੈਦਲਾਲ ਕਰ ਜ਼ੋਰਿ ਬਖਾਨਾ। “ਇਸ 
ਕੈਠੀ ਤੇ ਅਨੰਦ ਨ ਜਾਨਾ ॥ ੬ ॥ ਬਾਣੀ ਸੈਦਰ ਕੋਠੀ ਜੋਇ । ਮੋਰ ਗਰੇ 
ਪਹਿਰਾਵਹੁ ਸੋਇਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ੂਰ ਜਸੁ ਜਿਸ ਮਾਂਹੀ। ਬਰਨਨ ਕਰਤੇ ਤ੍ਰਿ 
ਪਤੋਂ ਨਾਂਹੀ॥੭॥ਸਦਾ ਕੈਠ ਮਹਿ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹੈਪਠਨਿ ਸੁਨਿਨ ਤੋ ਜਨ ਮਨ 
ਮੋਹੈਂ'ਬਰਖ ਹਜ਼ਾਰਹੁਂ ਬਰਧਤਿ ਰਹੈ।ਜਗ ਮਹਿ ਜਸੁ ਆਰੀ ਗਤਿਲਹੈ॥੮॥ 
ਨਿਤ ਤਾਰੀਵ ਗੁਰੂਕੀ ਕਰੌਂ।ਪਾਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਸੁ ਰਰੋਂਮਸੁਨਤਿ ਬੈਸਨੋ 
ਭਯੋ ਪ੍ਰਸੈਨ।-ਸਤਹਿ ਸਿੱਧ ਬਾਲਿਕਇਹ ਪੈਨ॥੯॥ਅਸ ਕੈਠੀ ਮਮ ਨਿਕਟ 

_ਨ ਅਹੈ। ਜਿਸ ਢਿਗ ਹੋਇ ਤਿਸੀ ਤੇ ਲਹੈ । ਸੁਮਤਿਵੈਤ ਇਹੁ ਬਾਲਿਕ 
ਹੋਵੈ। ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਪਰੋਵੈ-॥੧੦॥ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ ਕਛੂ ਨ 
ਕਹਜਯੋ। ਨਿਜ ਅਸਥਾਨ ਜਾਇ ਥਿਤ ਲਹਜੋ।ਨੌਦਲਾਲ ਕੌ ਪਿਤਾ ਬਿਚਾ- 
ਰਤਿ।-ਗੁਰੂ ਬੈਸਨੋ ਕਿਛਰਿਸ ਧਾਰਤਿ॥੧੧॥ਨਾਹਿਨ ਸੁਤ ਕੋ ਕੈਠੀ ਦਈ 
ਉਠਿ ਗਮਨਕੋ ਘਰ ਕਯਾ ਗਤਿ ਭਈ $-ਗਯੋ ਸਮੀਪ ਜਾਇ ਕਰਿ ਬੈਸਾ। 
ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬੋਲਾ ਬਚ ਐਸਾ॥੧੨॥#ਕਰਹ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੌਠੀ ਗਰ ਪਾਵਹੁ । ਨੰਦ 
ਨਾਲ਼ ਕੋ ਸਿੱਖ ਬਨਾਵਹ? । ਸੁਨਤਿ ਵਿਰਾਗੀ ਕਹਜੋ ਸੁਨਾਇ । ਇਹੁ 
ਜੱਗਰਾਸੀਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇੱ॥੧੩॥ਜਬਿ ਹੋਵਹਿਜਹਿੰਕੋ ਅਧਿਕਾਰੀ॥ਬਨਹਿ 
ਸਿੱਖ,ਇਹੁ ਚਿੰਤ ਬਿਸਾਰੀਮਸੁਨਿ ਤੂਸ਼ਨ ਪਿਤ ਤਿਸ ਕੋ ਭਯੋ। ਭਲੀ ਬੁਰੀ 
ਕਛ ਲਖਤਿ ਨ ਭਯੋ ॥੧੪॥ ਨੰਦਲਾਲ ਨਿਤ ਮਕਤਬ ਜਾਇ। ਇਲਮ 
`ਫਾਰਸੀ ਪਢਹਿ ਬਨਾਇ । ਤੀਛਨ ਬੁੱਧਿ ਪੁਨਹਿ ਅੱਭਜਾਸੇ । ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ' 
ਬਿੱਦਕਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ॥੧੫॥ਬ੍ਰਿੰਦ ਕਿਤਾਬਨਿ ਕੋ ਪਢਿਗਯੋਇਲਮਬਿਖੋ 
ਕਾਮਲ ਬਹੁ ਭਯੋਸਭਾ ਚਤੁਰ ਕਹਿਬੇ ਸ਼ੁਭ ਬਾਤ'। ਅਧਿਕ ਬਧਤਿ ਸਭਿ 

ੇ 'ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ । “ਜਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਫਵੇ । ਬਸੂਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ । ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਾ 
ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ । “ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁਭ ਗਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਚਤੁਰ ਹੇ ਗਿਆਂ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੦੭2) `ਰਿਤੂ ੩ । ਅਰ ੨੪, 

ਮਹਿ ਬੱਖਯਾਤ" ॥ ੨੬॥ ਹੁਤੋ ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹ ਸਜਾਦਾ । ਕਰੀ ਚਾਕਰੀ 

ਤਹਿੰ” ਅਹਿਲਾਦਾ । ਗੁਰ ਕਰਿਬੇ ਕੋ ਚਾਹਤਿ ਰਹੈ ।-ਪੂਰਨ ਹੋਹਿ; ਮੋਹ 
ਕੌ ਦਹੈ-॥੧੭॥ ਪਰਿ ਆਨੰਦ ਮਹਿ ਜੁਲਧਿ ਅਨੰਦ । ਦਸਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 

ਸੁਖ ਕੈਦ । ਮਹਿਮਾ ਸੁਨੀ ਅਨਿਕ ਕੇ ਪਾਸ । ਬ੍ਰਹਮ ਗਜਾਨ ਕੋ ਮਹਾਂ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੧੮ ॥ ਸਿਖ ਕੀ ਗਤਿ ਬਾਕਨਿ ਤੇ ਕਰੈ।ਅਨਿਕ ਕਲੋਸ਼ਨਿ ਕੋ 
ਪਰਹਰੈਂ? । ਸੁਜਸੁ ਸੁਨਤਿ ਧਰਿ ਹਰਖ ਬਿਲੌਦ।ਪਹੁੰਚਤਿ ਭਾ ਤਬਿ ਨਗਰ 
ਅਨੰਦ ॥੧੯॥ ਰਿਦੇ ਮਨੋਰਥ ਜਾਤਿ” ਉਠਾਵਾ ।-ਗੁਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਕਿ 
ਪਾਵਾਂ4ਰਿਦੈ ਮਨੋਰਥ, ਮੇਰੋ ਜਾਨਹਿਂ । ਕਰਨਾ ਕਰਹਿੰ ਬੁ ਬਲਾਵਨ ਠਾਨਹਿੰ 
॥ ੨੦ ॥ ਅਪਲੋ ਸਿੱਖ ਪਠਾਇ ਹਕਾਰੇ' । ਮੋਹਿ ਅਧਮ ਕੋ ਜਗਤ 

ਉਧਾਰੈਂ-।ਏਵ ਮਨੋਰਬ ਕਰਿ ਤਹਿ ਰਹਜੋ। ਹੋਇ ਇਕੈਤ ਬੈਠਿ ਗੁਰ ਚਹਮੋ 
॥ ੨੧॥ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਗੁਰ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ -ਆਇ ਮਿਲਹਿ ਕੋ, 
ਦਰਸੌਂ ਜਿਸ ਤੇ। ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਕੌ ਖੋਜਤਿ ਰਹਜੋਫਿਰਯੋ ਅਨਿਕ ਬਲ ਕਹੁੰ 
ਨ ਲਹਜੋ ॥੨੨॥ ਪਤੇ ਹੋਤ ਆਨੰਦ ਪਰ ਬਾਸੇ4ਮੋਹਿ ਬੁਲਾਵਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 

ਖਾਸੇ ਧਰਹਿ ਧਕਾਨ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਨਾਮੂ । ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਧਾਮੂ 
॥੨੩॥ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਇਸ ਰੀਤਿ ਬਿਤੀਤੇ । ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਬਿਰਧਾਵਤਿ 
ਚੀਤੇ । ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਬਡ ਜਾਗਾਂ। ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਇਕ ਸਮ ਅਨੁ- 
ਗਾਗ॥੨੪॥ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨਾ। ਕਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਥੈਂਚ ਮਹਾਨਾ। 
ਰਹਜੋ ਨ ਗਯੋ ਧੀਰ ਕਰਿ ਗਰ ਤੋਂ। ਜੋ ਸਿਮਰਤਿ ਅਨੁਰਾਗਤਿ ਉਰ 
ਤੋ” ॥ ੨੫॥ ਕੀਨਿ ਮੇਵਰੇ ਕੋ ਤਬਿ ਆਇਸ । “ਏਕ ਸਿੱਖ ਥਿਤ ਅਮਕੇ 

ਥਾਇ ਸੁ। ਤਿਸ ਕੋ ਕਰਹ ਹਕਾਰਨਿ ਜਾਇ। ਇਸ ਹੀ ਛਿਨ ਮਹਿ ਆਨਿ 
ਦਿਖਾਇ” ॥੨੬॥ ਸੁਨਤਿ ਮੇਵਰੋ ਤੂਰਨ ਗਯੋ ।'ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੋਹਿ ਬੁਲਾਵਤਿ 

ਭਯੋ । ਸੋ ਪੁਰਮੈਨ, ਅਬਿ ਹੀ ਲਗਿ ਚਰਨੀ । ਕਰਹਿ ਉਧਾਰਨ ਰਾਖਹਿੰ 
ਸ਼ਰਨੀ? ॥ ੨੭ ॥ ਸਨਤਿ ਕਾਨ ਮਹਿ ਅਨੰਦ ਮਹਾਨ । ਮਨਹੁੰ ਰਾਜ ਲੋ 
ਸਕਲ ਜਹਾਨ । ਤਤਛਿਨ ਹਰਖਤਿ ਆਵਨ ਕੀਨਾ । ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ 

ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨਾ ॥ ੨੮॥ ਕਮਲ ਪੱਤ ਸੇ ਲਲਿਤ ਬਿਲੋਚਨ । ਜਿਤ ਦਿਸ਼ 
ਰ ਵਿਚ ਕਹਤ ਬਧ ਗਿਆ ਪਰਗਟ ਹ। “ਤਿਸ ਬਸਰ ਮਹ ਨੂ ਸਕ ਦੋਵ ਬਜੰਦਿਆ 
(ਸਾਰ) । “ਸਭ ਨੇ ਪਾਇਆ ਭਾਵ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । (ਅ) ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆਂ । 

੬ਪਤੀਆਂ (ਲੈਣ) ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆ ਵਸਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ) “ਜੋਰਿਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਮ ਨਾਲ 
ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ । "ਸੇ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ) । 



ਰੀ ਗੁਰੋ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ` (੫੦੭੮) ਰ `ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੨੪. 

ਪਿਖਿ ਕਰਿ ਸੋਚ ਬਿਮੋਚਨਿ । ਪਹੁੰਚਮੋ ਪਗ ਪੰਕਜ ਲਪਟਾਯੋ । ਬੋਲਯੋ: 
“ਸ਼ਰਨਿ ਪ੍ਤੂ ਮੈਂ ਆਯੋ॥੨੯॥ਤ੍ਰਾਹਿ ਤ੍ਰਾਹਿ ਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ!ਦੇਕ ਅਹੋ 
ਤੁਮ ਜਮ ਤੋਂ ਤਾਤਾ' । ਤੀਨ ਲੌਕ ਪਤਿ ਕੋ । ਅਵਤਾਰਾ । ਸੁਨਤਿ ਸੁਜਸੁ 
ਆਯੋ ਦਰਬਾਰਾ ॥੩੦॥ ਕੋਟ ਜਨਮ ਭਰਮਤਿ ਅਬਿ ਹਾਰੇ। ਪਰਯੋ ਸ਼ਰਨਿ 
ਰਖਿ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ? । ਸੁਨਿ ਬਿਨਤੀ ਗਿਨਤੀ ਤਜਿ ਔਰ । ਭੇ ਪ੍ਰਮੈਨ ਸੋਢੀ 
ਸਿਰਮੌਰ ॥੩੧। ਕ੍ਰਿਪਾਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਸੋਂ ਦੇਖਨਿ ਕਰਜੋ। ਕੂਮ ਅੱਗਯਾਨ ਸੁ ਤਿਸ 
ਪਰਹਰਜਯੋ । ਮੋਹ ਮਹਾਨ ਨੀਦ ਮਹਿੰ ਸੋਵਾ। ਜਾਗਤਿ ਭਯੋ ਗੁਰੁ ਰਵਿ ਜੋਵਾ 
॥੩੨॥ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬੋਲਯੋ ਤਿਸਕਾਲ/ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਪਾਇ ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰੀ । ਰਹਯੋ ਨਿਕਟ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਘਲੋਰੀ ॥ 
੩੩ ॥ ਤਾਉ ਕਸੌਟੀ ਬਿਨ, ਮਲ ਖੋਵਾਂ । ਬਾਰਹਿ ਬੈਨੀ" ਕੈਚਨ ਹੋਵਾ । 
ਬੈਠਿ ਸਭਾ ਮਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ । ਮਹਿੰਮਾ ਕਰਹਿ ਗੁਰਨਿ ਅਨੁਰਾਗੇ 
॥ ੩੪॥ ਬੀਚ ਫਾਰਸੀ ਬੈਤ ਬਨਾਵੈਂ। ਰਚਿਰ ਬਾਕ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਰਿਬਾਵੈ । 
ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈ ਗੁਨ ਗਨ ਸਾਥ । ਸੇਵਕ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ̀ ਨਾਥ॥੩੫ 
॥ ਕੈਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬਾਸ ਕਰਿ ਪਾਸ । ਥਿਦਾ ਹੋਇ : ਪਨ ਗਯੋ ਅਵਾਸ। ਸਦਾ 
ਧਯਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਧਾਰੇ । ਬੈਠਤਿ ਉਠਤਿ ਨਾਮ ਸੰਭਾਰੈ ॥ ੩੬ ॥ ਗੁਰ 
ਕਰਿ ਕੈਂ“ਦਸਮੇ ਪਤਿਸਾਹਾ । ਸਿੱਖੀ ਮਗ ਮਹਿੰਮਹਾਂ ਉਮਾਹਾ । ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ 
ਕੋ ਨਿਕਟ ਰਹੈਤਾ । ਸਮਤਿਵੈਤ ਜਿਮ ਸ਼ੈਤ ਮਹੈਤਾ ॥ ੩੭ ॥ ਰਹਤਿ 
ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨਜੀਕ।ਤਿਸਹਿ ਬਤਾਵਹਿ ਮਾਰਗ ਨੀਕਾ । ਮਤਿਵੈਤਨ 
ਮਹਿ ਗਿਨੀਅਹਿ ਸਾਰੇ । ਨਿਪੁਨ ਪਾਰਸੀ ਇਲਮ ਮੜਾਰੇ ॥ ੩੮॥ ਔਰੈਗ 
ਕੌ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਡ ਬਾਵਾ । ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਸਾਲ ਸ਼ਰਾ ਮਹਿਂ ਗਾਵਾ । ਹਿੰਦਨਿ ਕੋ 
ਦੋਖੀ ਮਤਿ ਮੂਢਾਂ । ਸਭਿ ਸੈਤਨਿ ਸੋਂ ਬਾਦੀ ਗੂਢਾ ॥੩੯॥ ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਕੀ 
ਜਰਾਂ ਉਖਾਰਨਿ । ਰਾਜ ਅਉਰ 8੦ ਸਿ ਕੀਨੋ 
ਜਰ । ਕਰਤਾ ਅਪਨ ਆਪ ਕੋ ਹਾਨ ॥ ੪੦॥ ਜਿਮ ਰਾਵਨ ਮੁ 
ਦੌਖੀ ਹੋਵਾ” । ਰਾਜ ਰਾਖਸ਼ਨ ਘਰ ਤੇ ਖੋਵਾ । ਕਰੀ ਅਵੱਗ੍ਯਾ 

ਰ ਰੱਖਸਕ । “ਹੇ ਨਦਰੀ (ਗੁਰੋ !) ਆਪ ਜੀ ਨਦਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਖਕਸੋਟੀ 
ਦੇ ਤਾਉ ਬਿਨਾ ਹੀ ਮਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ । ਓਬਾਰਾੰ ਕੌਨੀਆਂ ਦਾ । “ਥਾਰਕੇ । ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ । “ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੋਖੀ । ਸਂਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੀ 
ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਸੀ, ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹ.ਨਕਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੫੦੭੯) __ਰਿਤੁੜ।ਅੰਰੂ੨੫, 

ਕੋਰੀ । ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕੀਨ ਹਾਨਿ ਤਿਸ ਬੇਰੀ॥੪੧॥ ਕਰੀ ਅਵੱਗਯਾ ਤਿਮ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ।ਕੋ ਕੌ ਕਮਤਿ ਕਹੈਂ ਤਿਸ ਉਰ ਕੀ। ਤਿਮ ਸਤਿਗੁਰ 
ਦਸਮੇ ਪਤਿਸ਼ਾਹਾ । ਕਰਜੋ ਬਿਨਾਸ਼ਨ ਸਭਿ ਬਿਧ ਤਾਂਹਾ” ॥ ੪੨॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰ ਥੇ ਤ੍ਿਤਿਯ ਰੁੰਤੇ “ਨੈਦਲਾਲ ਪ੍ਰਸੋਗ” ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਚਤੁਰ 
ਇੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥੨੪॥ ੨੫. [ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਮਾਇਨੇ ਦੱਸੇ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਅਨਿਕ ਮੁਲਾਨੋ ਢਿਗ ਰਹਹਿ ਔਰੈਗ ਤੇ ਧਨ ਪ/ਦਿੰ । ਕਰਤਿ 
ਕਰਾਨਹਿਂ ਮਾਂਯਨੇ ਜਸ ਜਿਸ ਕੀ ਮਤਿ ਆਇਿ”॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਖਾਸ 
ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਗਹਿ ਜਹਾਂ । ਹੁਤੋ ਦਰੋਗ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਹਾਂ । ਨੰਦਲਾਲ ਸੇਗ 
ਰਾਖੰਤਿ ਪ੍ਰੀਤ।ਮਿੱਲ ਮਸਲੋ 3 ਕੌ ਕਰਤਾ ̀ ਨੀਤਿ॥੨ਸ਼ੌਕ ਖਦਾਇ ਮਿਲਨਿ 
ਕੋ ਧਗੈਤਿਸ ਦਿਸ਼ਿ ਕੀ ਬਾਤੈ' ਬਹੁ ਕਰੈ । ਬੂਝਤਿ ਨੰਦਲਾਲ ਕੇ ਸੈਗਾ । 
ਇਹ ਭਾਖ/ਹ ਜਸੁ ਗੁਰੂ ਉਤੇ ਗਾਂ॥੩॥ ਏਕ ਮਾਯਨਾ ਅਰਜੋ ਨਂਹੋਇਾ। 
ਨਉਰੇਗ ਬੂਝਤਿ ਸਭਿ ਕੇ ਸੋਇ। ਜਿਤਿਕ ਮੁਲਾਨੇ ਸੁਮਤਿ ਕਹਾਵੈ । 
ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੋ ਸੋ ਸੁਨੈ[ ਬੁਲਾਵੈ ॥ ੪॥ ਨਹੀਂ ਤਸੱਲਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੋਈ । 
ਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹੈ ਸਭਿ ਕੋਈ । ਫਿਕਰਵੈਦ ਨੋਂਰੇਗ ਬਹੁ ਰਹੈ । “ਕਰੇ 
ਮਾਯਨਾਂ ਸਭਿ ਸੋਂ ਕਹੈ ॥ ੫ ॥ ਅਨਿਕ ਇਲਮ ਕੇ ਆਲਮ: ਜਾਵੈਂ । 
ਕਰਹਿ ਬਿਚਾਰਨਿ ਭਾਖਿ ਸੁਨਾਵੈਂ । ਤਊ ਨ ਕਿਸ ਤੇ ਆਯੋ ਸੋਇ । ਕਰਿ 
ਬੁਧਿ ਹਾਰਿ ਰਹੇ ਸਕਿ ਕੋ ਇ ॥੬॥ ਗਯੋ ਪਦਰ ਢਿਗ“ ਇਕ ਦਿਨ ਮਾੰਹੂ। 
ਬੈਠਕੋ ਜਾਇ ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹੂ । ਬਹੁਤ ਮੁਲਾਨੋ ਬੈਠੇ ਤੀਰ । ਕਹਨਿ ਕਹੇਂ 
ਨਿਜ ਨਿਜ ਤਤਬੀਰ# ॥੭॥ ਕਿਸ ਕੋ ਕਹਜੋ ਨ ਖਾਤਰ ਲਯਾਵੈ” ।“ਨਹੀ' 
ਮਾਯਨਾ ਇਹ ਬਨਿ ਆਵੇ? । ਦੀਦਸ਼ ਚਸ਼ਮ ਤਬੈ ਫਰਜ਼ੇਦ" । “ਅਰਜੋ 
ਮਾਯਨਾ ਦੇਹ ਬਿਲੈਦ ॥ ੮ ॥ ਕਰਹੁ ਸ਼ਜ਼ਾਦਾ ਤੁਮ ਮਤਿ ਪਾਵਹੁ“ । ਕਰਿ 
ਸਾਬਤ ਮਖਸੂਦ ਸੁਨਾਵਹੁ"।ੱਏਲਮ ਅਕਲ ਮਹਿੰ ਬਡੇ ਕਹਾਵੇ । ਤਬਿ 
"ਤਿਸ ਦਾ । । ੨ਜੈਸ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਆਂਵਦਾ ਹੈ । ਬਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ (ਜਸ) । $(ਔਰੈਗ 
`ਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ੈ ਦਾ) ਅਰਥ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, (ਹੱਲ) 
ਨੰਹੀਂ ਸੀ ਹੈਦਾ । “ਬਾਪ ਪਾਸ । $ਕ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲ । “ਕਿਜੇ ਦਾ ਕਹਿਆ ਦਿਲ ਵਿਚ 
ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਭਾਵ ਪਸੈਂਦ ਨਾਂ ਕਰੇ (ਤੇ ਆਖੇ: -) । “ਉਸ ਨੇ ਤਦ ਅੱਖ ( ਉਠਾ ਕੇ) ਪੁੰਤ੍ਰ ਵੱਲ 
ਤੱਕਿਆ । ੯(ਤੂੰ ਅਰਥ) ਕਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਤਿ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਤੂੰ ਸਮਬਦਾ ਹੈਂ । 
੧੦੩ (ਠੀਕ) ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਤ (ਬੀ) ) ਕਰਕੇ ਦੇ ਸੋ [%, ਮਕ੍ਸੂਦ=ਮੁਰਾਦ]। 

ਆਪਾ:=ਸੁ। ੫੩-ਲੈੇ ਕੋਲ । ਪਾ੬-ਆਮਲ । 



ਗਿ ( ੫੦੮੦ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੨੫. 

ਜਾਣੋਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਬਤਾਵੇਂ! ॥੯॥ ਸਨਤਿ ਵਿਕਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਕੀਆ। ਅਕਲ 

ਬਿਖੈ ਕੁਫ਼ ਸਮੜ ਨ ਲੀਆ” । ਪਦਰ ਅਗਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ । “ਆਇ 

ਸਿਪਹਿਰੀ ਕਰੋਂ ਉਚਾਰੀ॥੧੦॥ਆਯੋ ਸਦਨ ਬਹਾਦਰਸ਼ਾਹੂ। ਨੰਦਲਾਲ 

ਬੈਠਜੋ ਤਬਿ ਪਾਹੂ । ਰਿਦਾ ਫਿਕਰ ਮਹਿੰ ਬਹੁ ਗ਼ਲਤਾਨੇ । ਪਿਖ ਤਿਨ ਚ੪ 

ਸੋਂ#ਸੁਨਤਿ ਨ ਕਾਨੋ॥੧੧॥ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੈ ਨ ਕਿਹ ਸੈਗ ਬਾਤੀ।ਅੰਗਅਡੋਲ 

ਦੇਖਿ ਇਸ ਕਾਂਤੀ । ਨੰਦਲਾਲ ਬੁਧਿਵੈਤ ਪਰੇਖਾ।-ਇਸ ਕੇ ਉਰ ਕੌ 
ਢਿਕਰ ਵਿਸ਼ੇਖਾ-॥੧੨॥ ਬੁਛਨਿ ਕੀਨਸਿ “ਕਸ ਮਨ ਚਿੰਤਾ? ਕੋ ਕਾਂਰਜ 
ਬਿਗਰੜੋ ਹਿਤਵੈਤਾਪਕਹਾਂ ਪਦਰ” ਨੋ ਤੁਮਹਿਂ ਸੁਨਾਯਹ । ਕਾਰਜ ਕਠਨ 
ਕਹਾਂ ਫੁਰਮਾਯੋ ? ॥੧੩॥ ਜੋ ਤੜ ਤੇ ਹਇ ਆਵਤਿ ਨਾਂਹੀ । ਬੈਠਜੋ ਮਹਾਂ 
ਫਿਕਰ ਕੇ ਮਾਂਹੀ?। ਨੌੰਦਲਾਲ ਦਾਨਸ਼ਵੈਦ ਮਹਾਂ । ਲਖਿਤਿ ਸ਼ਜ਼ਾਦੇ ਸੋ 
ਤਬਿ ਕਹਾ'॥੧੪॥ “ਸੁਨਹੁ ਮੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ!ਸੋ' ਗਯੋ । ਪਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠਤੋ 

ਭਯੋ। ਨਹੀਂ ਮਾਯਨਾ ਕਿਸ ਤੇ ਆਯੋਬਹੁ ਦਿਨ ਤੇ ਸਭਿਹੂੰਨਿ ਸੁਨਾਯੋ॥ 
੧੫ ॥ ਮੋ ਸੈਗ ਕਹਜੋ ਕਿ ਇਹ ਤਮ ਕਰੋ। ਇਲਮ ਅਕਲ ਕੌ ਜੇ ਬਹੁ 

ਧਰੋ। ਕਰਿ ਤਕਰਾਰ ਸਿਪੰਹਰੀ _ਕੋਰਾ#। ਮੈਂ ਆਯੋ, ਉਰ ਵਿਕਰ ਬਭੇਰਾ” 
॥੧੬ਜਬਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਭਾਖਜੋ ਸੋਈ। ਨੰਦਲਾਲ ਚਿਤਵਤਿ ਚਿਤ ਹੋਈ । 
ਤਤਛਿਨ ਕਰਯੋ ਮਾਯਨਾ ਨੀਕੇ। ਆਵਤਿ ਜੋ ਨ ਰਿਦੇ ਕਿਸਹੀ ਕ॥੧੭॥ 

ਸੁਨਕਰਿ ਬਹੁਤ ਅਨੌਦਤਿ ਹੋਵ।ਅਤਿ ਦਾਨਸ਼ਵੈਦ ਸਭਿ ਤੇ ਜੋਵ।ਕਰੀ 
ਸਰਫਰਾਜ਼ੀ” ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ਖੁਸ਼ ਹੈੈ ਦੀਨਸਿ ਖਿਲਤ” ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੧੮ ॥ 

ਭਈ ਸਿਪਹਿਰੀ ਗਯੋ ਸ਼ਜ਼ਾਦਾ। ਬੈਠਜੋ ਜਾਇ ਮਹਿਦ ਅਹਿਲਾਦਾ।ਪਦਰ 

ਮੁਲਾਨੋ ਅਨਿਕ ਮੜਾਰ । ਬੈਠੇ ਕਰਤਿ ਉਚਾਰ ਬਿਚਾਰ ॥ ੧੯ ॥ ਸੁਨ੍ਯੋਂ 

ਮਾਯਨਾ ਇਨਹੁੰ ਬਖਾਨਾਂਤੋਂ ਨੌਰੰਗ ਮਨ ਮੰਹੈਂ, ਬਿਸਮਾਨਾ।-ਇਸ ਮਹਿੰ 
ਅਕਲ ਨ ਏਤੀ ਅਹੈ । ਜਥਾ ਬਨਾਇ ਬਦਨ ਤੇ ਕਹੈ।੨੦॥ਦਾਨਸ਼ਵੈਦ 

ਜਿਤਿਕ ਸੋ ਜਾਨੋ"'ਇਤੀ ਸਮਝ ਇਸ ਮੈਂ ਨ ਪਛਾਨੋਂ-। ਇਮ ਬਿਚਾਰਿ 

੯ਸਮਬ ਨਾਂ ਆਇਆ । “ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਆਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ । ਹਿਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। “ਬਾਪ । “ਸ਼ਜ਼ਾਦੇ ੍ 
ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਠਗਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਜਾਣਕੇ ਤਦੋਂ ਮੋ (=ਉਹ ਗਲ) ਕਹੀ । $ਇਕ-_ 

ਰਾਰ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਦਾ ਕਰਕੇ । “ਵਡਿਆਈ, ਇਜ਼ਤ ਵਧਾਉਣੀ [ ਫਾ:, ਸਰਫਰਾਜ਼ੀ=ਰੁਤਬਾ _ 
ਵਧਣਾ] । "ਸਿਰੋਪਾਮੰਖਲਅਤ। ੯ਇਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਅਰਥ ਜਦ(ਐਰੌਗੇ ਸੁਣਿਆਂ । "ਜਿਤਨਾ 
ਕੁ (ਇਹ) ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਹੈ (ਮੈਂ) ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ [ਫਾ:, ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ]। #ਪਾ:-ਚਸ਼ਮੇ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੦੮੧ ) __ਰਿਤੁ ੩ । ਅ੍੧ ੨੫, 

ਲੌਰੈਗ ਨੇ ਕਹਜੋ । “ਇਹ ਅਪਟੀ ਬਧਿ ਤੇ ਕਰਿ ਲਹਜੋ $॥੨੧॥ ਕਿਧੋਂ 
ਅਪਰ ਨੇ ਤੋਹਿ ਬਤਾਵਾਂ । ਠੀਕ ਮਾਯਨਾ ਨਕ ਅਲਾਵਾ” । ਕਹਜੋ ਸ਼ਜ਼ਾਦੇ 
ਸੈਂ ਨਹਿ ਚੀਨਾ । ਮੋਹਿ ਨਿਕਟ ਇਕ ਰਹਤਿ ਪਰਬੀਨਾ ॥੨੨॥ ਅਹੈ ਮੀਰ 

ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾਨਾਇਤਾਂਹਿ ਮਾਯਨਾ ।ਦਸੋ ਬਤਾਇਮਸੁਨਤਿ ਸ਼ਾਹੁ ਮਨ ਮਹਿ 
`ਹਰਖਾਵਾ । ਸੈਗ ਸ਼ਜ਼ਾਦੇ ਬਾਕ ਅਲਾਵਾ॥੨੩॥“ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਿ ਦਿਖਾਵਹ 
ਮੋਹੀ । ਅਕਲ ਕਮਾਲ ਰਿਦੇ ਮੋਂ ਹੋਹੀ। ਨੰਦਲਾਲ ਕੋ ਲੀਨਿ ਬੁਲਾਈ। 
ਲਖਿ ਹਿੰਦ ਕੋ ਸ਼ਿਦਤ"ਉਠਾਈ॥੨੪॥ਕਰਿ ਸਲਾਮ ਇਹ ਠਾਂਢੋ ਰਹੜੋ। 
“ਸਦਾ ਆਫਰੀ?ਹਜ਼ਰਤ ਕਹਜੋ” । ਪੁਠ ਡੇਰੇ ਕੌ ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਯੋ।ਸੈਗ 
ਸ਼ਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਾਹੁ ਅਲਾਯੋ ॥੨੫॥ “ਇਹ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਮਤਿਵੈਦਾ।ਹੈ ਅਨੀਤਿ; 
ਮੁਝ ਨਹੀ' ਸਹੈਦਾ । ਦੀਨ ਬਿਖੈ ਇਸ ਕੌ ਲੋ ਆਵਹੁ । ਜਜੋਂ ਕਯੋਂ ਕਰਿ 
ਨੀਕੇ ਸਮੁਝਾਵਹੁ ॥ ੨੬ ॥ ਅਸ ਨਰ ਦੀਨ ਬਿਖੈ ਜਬਿ ਹੋਇ । ਚਲੈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ 
ਮਹਿ ਸਭਿ ਹੀ ਕੋਇ । ਹਿੰਦੁਨਿ ਮਹਿ ਮਤਿਵੈਤ ਨ ਚਹੀਅਹਿ। ਕਰਹਿ 
ਧਰਮ ਦਿਵਿ ਤਿਨ ਕੋ, ਲਹੀਅਹਿ“ ॥ ੨੭ ॥ ਤੁਰਕ ਦੀਨ ਮੈਂ ਜਬਿ 
ਅਸ ਆਵੇ। ਨੀਕੋ ਬਿਧਿ ਕਰਿ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਬਧਾਵੈ” । ਏਵ ਸ਼ਜ਼ਾਦੇ ਕੋ ਸਮੁਝਾਇ। 
€ਜਯੋ ਕਯੋਂ ਦੀਨ ਬਿਥੇ ਦਸ ਲਯਾਇ?॥ ੨੮ ॥ ਗਯੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 
ਨਿਕੇਤ । ਬੋਲਿ ਲਿਯੋ“ ਨੌਦਲਾਲ ਸਹੇਤ? । ਕਹੀ ਪਦਰ ਕੀ ਸਕਲ 
ਬਤਾਈ । “ਭਈ ਬਿਪਰਜੈ ਮਹਾਂ ਬਡਾਈ ॥ ੨੯ ॥ ਕਹਯੋ-ਤਰਕ ਇਸ 
ਲੋਹ ਬਨਾਇ-। ਅਪਰ ਬਿਪਿਨ ਤੇ ਬਹੁ ਸਮੁਝਾਇ।ਮੇਰੋ ਜ਼ੋਰ ਔਰ ਨਹਿ 
ਕੌਊ । ਸੁਧਿ ਕਰਿ ਦੀਨਿ ਪਾਸ ਤਵ ਜੋਊ ॥ ੩੦ ॥ ਰਹਿਬੋ ਇਹਾਂ; ਪਲਾ- 
ਇਨ ਕਰਿਬੋ । ਤੁਵ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਮ ਉਰ ਧਰੋਬੋ । ਮਿੱਤਰ ਜਾਨਿ ਮੈ' ਦਯੋ 
ਬਤਾਇ । ਅਪਰ ਨ ਮੋ ਤੇ ਕੁਛ ਕਿਯ ਜਾਇ? ॥ ੩੧ ॥ ਸੁਨਿ ਨੰਦ ਲਾਲ 
ਸਲਾਮੀ ਭਯੋ।ਮਿਲਯੋ ਦਰੋਗ਼ੇ ਸੋਂ ਹਿਤ ਕਿਯੋਕਹਜੋ ਤਾਂਹਿ ਸੋਂ “ਸੈਂ ਅਬਿ 
ਜਾਊ । ਗੁਰ ਬਿਨ ਓਟ ਅਪਰ ਨਹਿ ਪਾਊ ॥੩੨॥ਨਾਂਹਿ ਤ ਬਾਦੀ ਸ਼ਾਹ 

ਰ੍ ਬਿਸਾਲਾ । ਸੁਨਹਿ ਗਹਾਇ ਲੇਹਿ ਤਤਕਾਲ਼ਾ । ਗੁਰ ਬਿਹੀਨ ਰਾਖਾ ਨਹਿ 
`ਦੂਆ। ਜਿਸ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਰਕੋ; ਸਿਖ ਹੂਆ ॥ ੩੩ ॥ ਦਹੂੰ ਲੋਕ ਤੇ ਮੋਹਿ 

ਜ਼ਿਦ [ਅ:, ਸ਼ਿੱਦਤ=ਸਖਤੀ । ਪੰ: ਅੰਜ਼ਦ] । “ਨੰਦ ਲਾਲ । “ਜੇ ਵੇਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ । “ਪਾਤਸ਼ਾਹ 
ਨੇ ਕਿਹਾ । “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਜਾਣ । “ਬੁਲਾ ਲਿਆ । “ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ਼ । 

- ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਭਾਵ ਵਿਦਾ ਹੋ 'ਗਿਆ । 



ਸੁ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੦੮੨)' ਰਿਤੁ ੩। ਅੰ ੨੬. 

ਬਚਾਵੈਂ । ਬਿਘਨ ਅਨੋਕ ਛੁਵਨਿ ਨਹਿੰ ਪਾਵੈਂ । ਹੁਤੋ ਮਹਾਂ ਮੇਲੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ। 
ਜਾਤਿ” ਮਿਲਯੋ ਕਰਿ ਪ੍ਰੰਮ ਘਨੋਰਾ(੩੪॥ਸਨਤਿ ਦਰੋਗ਼ਾ ਬਹੁ ਪਛੁਤਾਵਾ। 
ਕਹੈ “ਮੋਹਿ ਲਿਹ ਸੈਗ ਰਲਾਵਾ । ਤੁਵ ਕਰੁਨਾ ਤੋਂ ਮਨ ਸੁਧ ਮੋਹੀ । ਤੁਵ 
ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਸਭਿ ਸੁਖ ਹੋਹੀ ॥੩੫॥ ਅਪਨੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੋਹਿ ਪਛਾਨੋ। ਦਿਨ 
ਪਤਿ ਚਿਤ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਹਾਨੋ' । ਨਿਤ ਖ਼ੁਦਾਇ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਤਾ/ਅੰਤ 
ਸਹਾਇਕ ਹੋਹਿ', ਬਿਚਰਤਾ” ॥ ੩੬ ॥ ਨਿਜ ਗੁਰ ਸੈਗ ਮਿਲਾਵੋ ਮੋਹਿ । 
ਜਨਮ ਸਫਲ ਜਿਸ ਤੇ ਸਭਿ ਹੋਹਿ। ਮੈਂ ਨ ਹੋਂ ਇਸ ਪਾਪੀ ਪਾਸ ।ਪਰੀ 
ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਗਰ ਜਿਸ ਕੇ ਫਾਸ ॥੩੭॥ ਲਗਨ ਬਿਸਾਲ ਅਗਾਰੀ ਮੇਰੇ” । ਅਰਪਂ 

ਤਨ ਮਨ ਗੁਰੁ ਅਗੇਰੇ । ਅਬਹਿ ਅਚਾਨਕ ਬਿਧਿ ਬਨਿ ਆਈ।ਤੋਹਿ ਸੈਗ 
ਹੰਇ ਮਿਲਿਨਿ ਤਹਾਂਈ? ॥੩੮॥ ਇਮ ਕਹਿ ਭਯੋ ਦਰੋਗ਼ਾ ਤਾਰ । ਹਿਤ 
ਕਰਿ ਪਹੁੰਚਨਿ ਗੁਰ ਦਰਬਾਗਸੱਯਦ ਹੁਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਰੈਗ ਰਾਤ।ਮਗ ਖ਼ੁਦਾਇ 
ਕੋ ਮਿਲਿਬੇ ਜਾਤਾ“ ॥ ੩੯॥ ਦਲ ਛੋਰਤਿ ਹੀ ਨਿਕਸੇ ਢੋਈ । ਸਤਿਗੁਰ 

_ ਦਰਸ਼ਨ ਚਿਤਵਤਿ ਸੋਈ ।-ਕਬਹਿ ਮਿਲਹਿਂ ਹਮ ਹੋਹਿ ਨਿਹਾਲੂ । ਬੈਠਿ 
ਸਮੀਪੀ ਮੋਦ ਬਿਸਾਲੂ- ॥੪੦ ॥ ਮਗਿ ਮਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗੁਨ ਕਹਿਤੇ । 
ਆਵਤਿ ਚਲੇ ਮਿਲਨਿ ਕੋ ਚਹਿਤੇ।ਜਾਗੇ ਜਿਨਕੇਂ ਭਾਗ ਬਿਲੈਦੇ।ਪਹੁੰਚਤਿ 
ਭੇ ਜਿ ਨਗਰ ਅਨੰਦੇ=॥ ੪੧ ॥ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਘੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ 
ਰੁਤੇ “ਨੰਦ ਲਾਲ! ਪੁਮੈਗ ਬਰਨ& ਨਾਮ ਪੰਚ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ॥ ੨੫। 

੨੬. [ਭਾਈ ਨੰਦਲਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ] । 
ਦੋਹਰ॥ਆਇ ਮਿਲੋਂ ਸੀ ਗੁਰ ਨਿਕਟ;ਦੇਖਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਸਾਲ।ਪਰੇ ਚਰਨਕਰ 
ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਲਖੇ ਸੁ ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ॥੧॥ਵੋਹਰਮਨੈਦਲਾਲ ਨੌ ਭੇਟ ਚੜ੍ਾਈ। 
ਬੀਚ ਫਾਰਸੀ ਬੈਤ ਬਨਾਈ” (ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਫਤ ਬ੍ਰਹਮ ਕੌ ਗਯਾਨ।ਜੁਗਤਿ 
ਉਕਤਿ ਬਹੁ ਰੀਤਿ ਬਖਾਨ॥੨। ਮੁਸਕਾਵਤਿ ਦਸਮੈ ਪਤਿਸ਼ਾਹੂੜ੍ਰਿਪਾ ਕਰ- 
ਤਿ ਬੁੜਤਿਭੋਤਾਹੁ“ਆਨਯੋ' ਕਹਾਂ ਸੁਨਾਵਹੁ ਪਯਾਰੇਕਯਾ ਇਸ ਪੋਥੀ ਬੀਚ 
ਉਚ/ਰੇ॥੩॥ਕਿਤਿਕ ਬੈਤਨੰਦਲਾਲ ਸੁਨਾਈ।ਕਰੇ ਮਾਯਨੇ ਨੀਕਬਨਾਈ' 
“ਕਰੜੋ ਬੈਦਗੀਨਾਮਾ ਮੋਹਿ । ਮਹਿਮਾ ਗਿਰ ਤੇ ਕਨ ਸਮ ਹੋਹਿ'॥੪॥ਅਹੈ 
"ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ । “ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ । ਵਵਿਚਾਰਦਾ ਹਾਂ । “ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ (ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ) 
ਲਗਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ । “ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਿਲਨ ਦੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੂਰਨ ਵਾਫਨ ਸੀ । (ਅ) ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ 
ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆਂ । $ਅਨੰਦ ਪੁਰ । “ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਹੈ । [ਇਸ ਵਿੱਚ) ਆਪਦੀ 
ਮਹਿਮਾਂ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚੋਂ (ਇੱਕ) ਕਿਣਕਾ (ਵਰਣਨ ਕਰਨ) ਤਲ (ਵਰਣਨ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____( ੫੦੮੩) ____ਰਿਤੁੜ। ਔ੧੨੬, 

ਜਥਾ ਮਤਿ ਤਥਾ ਬਨਾਈ।ਕਰਿਖੇ ਹਿੜ ਬਾਨੀ ਸਫਲਾਈਂ'। ਗਨ ਸਮੁੰਦ 
ਕੋ ਲਥੇ ਤੁਮਾਰੇ ? ਜਲ ਪਰੈਤੁ ਲੇ ਕਾਜੁ ਸੁਗਾਰੇ॥੫॥ ਕਰਹਿ ਸ਼ਨਾਨ 
ਆਦਿ, ਮਲ ਹਰੇ । ਲਹੈ ਨ ਪਾਰ; ਜਥਾਮਤਿ ਰਰੇ” । ਦੀਨ ਬੋਧ ਨਿਜ 
ਬਿਰਦ ਸੈਭਾਰਹ । ਹਮ ਸੇ ਅਧਮ ਜੀਵ ਕੋ ਤਾਰਹ? ॥ ੬॥ ਸਨਿ ਸੀ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ।ਬਹੁ ਪਰਸਨ ਹੈ ਕਰਤਿ ਬਖਾਨ । “ਰਚਜੋ ਬੈਦਗੀ 
ਨਾਮਾ ਜੋਇ। ਅਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਸੋਇ”।੭॥ ਕਰਯੋ ਸਰਾਹਨਿ “ਨੀਕੇ 

_ ਬਨਜੋ' । ਪਠਤਿ ਸੁਨਤਿ ਹਿਤ ਦਾਯਕ”” ਭਨਜੋਂ । ਮੀਰ ਦਰੋਗ਼ਾ ਸੱਯਦ 
ਸਾਹਿਬ । ਨੌੰਦਲਾਲ ਕੋ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ॥ ੮॥ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਹਰ ਧਰਿ 
ਆਗੇ।ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ।ਮਹਾਂ ਪ੍ਰੋਮ ਤੇ ਜਲ ਭਰਿ ਨੈਨ। ਮੁਖ 
ਤੋ ਨਹਿ ਨਿਕਸਤਿ ਕਛ ਬੈਨ॥੯॥ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤਿ ਅਮੀ ਜਨੁ ਪੀਵਤਿ। 
ਲੋਚਨ ਡੋਨੇ ਕਰਿ ਥਿਰ ਬੀਵਤਿ। ਭਯੋ ਮਗਨ ਮਨ ਦੇਖਤਿ ਰਹਜੋ। 
ਲਖਹਿ ਕਿ-ਤਨ ਖ਼ੁਦਾਇ ਮੈਂ ਲਹ੧੪-॥ ੧੦॥ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਪਰਮ 
ਕਿਪਾਲ। ਬੋਲੇ ਮੁਸਕਾਵਤਿ ਤਿਸ ਕਾਲ । “ਬੈਠਹੁ ਨਿਕਟ ਕਹਹ ਨਿਜ 
ਬਾਤੀ” । ਕਿਸ ਕੋ ਤੂੰ ਮੁਰੀਦ ਬੱਖਕਾਤੀ ?॥੧੧॥ ਕਿਸ ਮੁਰਸ਼ਿਦ” ਕੇ ਹੈ' 
ਅਨੁਸਾਰੀ $ ਜਿਸਤੋ ਚਾਹਤਿ ਭਲੌਂ ਅਗਾਰੀ?। ਸੁਨਿ ਸੱਯਦ ਬੋਲਯੋ ਤਿਸ 
ਬੇਰਾ । “ਨੌਦਲਾਲ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰ ਮੇਰਾ॥੧੨॥ਸਿਖ ਮੈਂ ਬਨਯੋਂ ਲਯੋ ਉ੫- 
ਦੇਸ਼। ਜਿਸ ਤੇ ਹਤੇ ਕਲੋਸ਼ ਅਸ਼ੇਸ਼।ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨਚਨਾ ਜਿਸ ਕਹੈਂ'। 
ਤਬਹਿ ਸਮੀਪ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਹੈ੯। ੧੩॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਤਰਕ ਕਰਤਿ ਸੋ 

_ ਬੋਲਾ । ਐਸੋ ਬਾਕ ਨ ਕਹੀਐ ਹੌਲਾ । ਤੀਨ ਲੋਕ ਪਤਿ ਗੁਰ ਵਿਦਮਾਨੋ। 
ਸਿੱਖਯਨ ਕੋ ਤਮ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨੋ॥੧੪॥ਕਹਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨ ਇਹੁ 'ਅਧਿਕਾਰਾ। 
ਉਚਰਨਿ ਕੀਜੈ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਾ"” । ਸੁਨਿ ਸੱਯਦ ਤੁਸ਼ਨ ਹੁਇ ਰਹਜੋ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕੋ" ਮਨ ਲਹਕੋ ॥੧੫॥ “ਆਲਮ ਸਿੰਘ ! ਨ ਹਟਕ 
ਪੁਬੀਨਗਨੰਦਲਾਲ ਕੌ ਗੁਰ ਪਦ ਦੀਨਾ।ਸੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਕੀਨਿ ਇਸ ਤਾਈਂ। 

(ਆਪਣੀ) ਬਾਣੀ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ (ਰਚੀ ਹੈ । 5ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਤ (ਅਥਾਹ) ) ਗੁਣਾਂ 
ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ (ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ) ਜਲ ਮਾਤ ਲੈਕੇਂ ਕੌਮ ਸੁਆਰ ਲਈਦਾ ਹੈ । “ਮੈਲ 
ਦੂਰ ਕਰੇ । “ਜੋਸੀ ਮਤਿ ਹੈ ਤੇ ਕਹੇ ਹਨ (ਆਪ ਦੇ ਗੁਣ) । “ਸੂਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ । ਝਡਿੱਠਾ ਹੈ । 
2ਗੁਰਮੁਖ । ਗੁਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੁਰਸ਼ਿਦ`ਹੈ । ੯ਸੀਗਾ । "“ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਹੋ । 
੧੧ੋਗਫ ਦੁਰੋ.ੇ ਦਾ । #ਪਾ:-ਚਖਹੁ ਨਿਜ ਥਾਤੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੫੦੮੪) ਰਿਤੁ ੩ । ਔਕੂ ੨੬. 

ਆਇ ਬਨੈ ਸਿਖ; ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਈ ॥੧੬॥ ਨੰਦਲਾਲ ਨੇ ਮੋਕਉ ਜਾਨੋਂ । 

ਮੇਰੋ ਭਲੋ ਸਰੂਪ ਪਛਾਨਯੋਂ' । ਯਾਂਤੇ ਇਸ ਕੋ ਗੁਰਪਦ` ਹੋਵਾ । ਭਗਤਿ 

ਗਯਾਨ ਕੋ ਰਸ ਇਨ ਜੋਵਾ?॥ ੧੭ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਹਰ ਨਦਰ ਕੀ ਧਾਰੈ । 

ਅਨਿਕ ਗੁਰੂ ਕਰਿ ਜਗ ਬਿਸਤਾਰੇ। ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਸੋ ਕਰਜੋ ਬਖਾਨ :- 

“ਮੀਰ ਸੁ ਬਡੋ ਮਰਾਤਬ ਦਾਨ” ॥੧੮॥ "ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਗ ਖ਼ੁਦਾਇ ਕੌ ਅਹੈਨੈਦ 

ਲਾਲ ਤੋ ਸਿੱਖਕਾ ਲਹੈ । ਮੈਰ ਖ਼ਰਾਤਬਦਾਨ ਸੁਜਾਨਾ । ਪਾਂਤਸ਼ਾਹਿ ਕੇ 

ਨਿਕਟ ਮਹਾਨਾਂ ॥੧%॥ ਤੂੰ ਮੁਖ ਮੋਟੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਖਰੋ ਕਰਤਿ ਹੈਂ 

_ਹਾਸ ਬਿਲਾਸਾਂ । ਇਮ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਬਹੁ ਕਰੀ । ਪ੍ਰੰਮਾਭਗਤਿ ਰਿਦੈ 

ਤਿਸ ਧਰੀ ॥ ੨੦ ॥ ਭਯੋ ਨਿਹਾਲ ਪਾਇ ਗੁਰ ਕਰੁਨਾ। ਸੈਕਟ ਹਰਯੋ 

ਜਨਮ ਅਰ ਮਰਨਾ । ਨੰਦਲਾਲ ਗੁਰ ਕੇ ਢਿਗ ਰਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਗਯਾਨ ਮਹਿੰ 

ਨਿਸ਼ਚੋ ਲਹੈ॥੨੧॥ ਧਨ ਅਪਨੋ ਸ਼ੈਤਨਿ ਕੋ ਦੇਵੈਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹਿਤ 

ਕਰਿ ਸੇਵੈ । ਬਿਦਾ ਹੋਇ ਕਬਿ ਘਰ ਕੌ ਜਾਇ। ਧਰਤ ਧਜਾਨ ਉਰ ਬਿਖੈ 

ਬਸਾਇ' ॥੨੨॥ ਬਹੁਰ ਨਿਕਟ ਰਹਿਬੇ ਕੋ ਆਵੈ। ਦਰਬ ਬਿਸਾਲ ਅਕੋਰ 

ਚਢਾਵੈਇਸੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਚਿਤਾਗੇ ਬਡਾ ਵਲੀ” ਬਹੁ ਸਤੁਤਿ ਉਚਾਰੇ 

॥੨੩॥ਇਸ ਤੇ ਸਨਿ ਕਰਿਕੈ ਉਪਦੇਸ਼ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿੰਮਾਂ ਲਖਹਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਮਹਾਂ ਸ਼ਰੀਯਨ” ਤੇ ਡਰਪਾਵੈ । ਪਦਰ ਤ੍ਰਾਸ' ਕੋ ਰਿਦੈ ਬਸਾਵੈ ॥ ੨੪ ॥ 

ਨਹਿੰ ਮਿਲਿ ਸਕਹਿ ਜਾਨਿ ਇਸ ਕਾਰਨ” । ਰਿਦੈ ਲਖਹਿ-ਗੁਰ ਕਰਹਿ 

“ਗੁਰਮੁਖ ਪਦ ਅਰਥਾਤ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, “ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ' ਤੋ 

ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇ" ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸਨ ਜੋ ਗੁਰਗਾਦੀ ਦੇ ਤਾਬਿਆ 

ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਪਦ ਹੈ । “ਗੁਰੁ ਜੀ ( ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ) ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਧਾਰਨ 
ਅਨੇਕਾਂ 

ਗੁਰੂ (ਗੁਰਮੁਖ) ਕਚਕੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵੈਲਾ ਦੇਣ । '( ਇਹ ਦਰੋ਼ਾ ਜੀ ) ਮੀਰ (=ਸੱਯਦ ਹਨ 

੩) ਵੱਡੇ ਰਤਬੇ ਵਾਲੇ (ਫਕੀਰ) ਹਨ। %( ਹਾਂ ) ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਂਦ ਠਮਲ ਤ
ੋਂ 

ਸਿਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, (ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ) ਮੀਰ ( ਦਰੋਗ਼ਾ ਹੈ; ਇਹ ) ਸੁਜਾਨ 
ਹੈ ਤੇ-ਮਰਤਬੇ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਭਾਵ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ
 ਸਤਿਕਾਰ 

ਜੋਗ ਹੈ [ਮੀਰ=ਸਰਦਾਰ । ਹਾਕਮ । ਸੱਯਦਾਂ ਖਿਤ ਬ। ਮਰਾਤਬ ਦਾਨ=ਸ਼ਰੀਅਤ, ਤ੍ਰੰਕਤ, 

ਮਾਰਫਤ, ਹਕੀਕਤ ਚੌਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਜਾ ਟਿਕੇ ]। “ਰਿਦੇ ਵਿਚ 

ਵਸਾ ਕੇ ਧਿਆਨ । “ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਕਣ ਵਰਤੀ, ਮੋਤ (%, ਵਲੀ] । ?ਸ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਬੜੇ ਹਠ 

ਕਰੀ ਹਲ ਪਿਉ ਏਹ ਮਿ ਕਾਰਨ ਬਲਿ ਗਿਲ ਨ 

__ #ਪਾ:-ਬਲੀ । “ਨ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । “ (੫੦੮੫) ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੨੬, 

ਉਧਾਰਨ-। ਬੀਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਬਡੇ ਅਨੰਦ । ਮਿਲੋਂ ਆਨਿ ਗਨ ਸਿੱਖ 
ਬਿਲੈਦ ॥੨੫॥ ਸਭਿ ਡੋਰਨਿ ਮਹਿੱ' ਲੰਗਰ ਹੋਇ । ਭੂਖਾਂ ਰਹਨਿ ਨ ਪਾਵੈ 
_ਕੋਇ। ਭਈ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਇਕ ਦਿਨ ਚਰਚਾ । ਹਿਤ ਦੇਗ਼ਨਿ ਕੋ ਸਭਿ 

ਧਨ ਖਰਚਾ ॥੨੬॥ ਨਿਜ ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਸਗਰੇ ਕਰਿਹੀ' । ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਕੌ 

ਨੀਕੇ ਧਰਿਹੀਂ। ਭਲੋ ਭਲੇ ਸਿਖ ਕਗੰਹਿਂ ਬਖਾਨ । ਗੁਰ ਜੀ ਲੰਗਰ ਹੋਹਿ 

ਮਹਾਨ”॥ ੨੭॥ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕਹਿੰ “ਕਰਹਿ ਸੁ ਆਛੇ” । ਤਊ ਆਪ ਦੇਥੈਂ 
ਉਰ ਬਾਂਛੇ ।ਬੀਤ ਗਏ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਪਾਛੇ । ਅਪਰ ਬੇਸ ਨਿਜ ਤਨ ਮੈਂ 

ਕਾਛੇ'॥ ੨੮ ॥ ਜਿਸ ਤੇ ਜਾਨ ਸਕਹਿ ਨਹਿ ਕੋਏ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ 

ਪ੍ਰਭੁ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਕਨ ਕੇ ਡੇਰੇ ਜਬਿ ਗਏ“ਦਿਉ ਅਹਾਰ ਮੋਕਉ ਛੁਧ ਭਏ' 
॥ ੨੯ ॥ “ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਮਹਿ ਹੋਵਹਿ ਤਾਰ । ਬੈਠਹੁ ਬਨਿ ਹੈ ਲੋਹ 
ਅਹਾਰਾ । ਅਪਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ। ਜਾਚਕੋ ਅਪਨੀ ਛੁਧਾ ਜਨਾਇ 
॥੩੦॥ਬੋਲਯੋ “ਸੂਪ ਹੋਨਿ ਕੀ ਦੇਰੱ'ਭੋਜਨ ਲੇਹੁ ਆਨ ਕਰਿ ਫੇਰ” । ਤਿਸ 

ਤੇ ਸੁਨਿ ਤੀਸਰ ਕੇ ਗਏ/ਦਿਹ ਅਹਾਰ ਕੌ” ਜਾਚੱਤ ਭਏ॥੩੧॥ ਸੋਕਹਿ 

€ਪਢਨੋ ਰਹਿਓ ਅਨੰਦ।ਲੀਜੀਹਿ ਫੇਰ ਠਹਿਰ ਇਕ ਬਿੰਦ”। ਪੁਨ ਤਿਸ ਤੋਂ 
ਆਗੇ ਚਲਿ ਖਰੇ।ਤਿਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਚਿਬੋ ਕਰੇ ॥੩੨॥ ਕਹਜੋ “ਬੈਠਿ ਸੈਗੜਿ 

ਨਹਿ ਆਈ।ਮਿਲਹਿਂੰ ਸਕਲ ਪੁਨ ਲੀਜੋ ਖਾਈ' । ਵਰੇ ਬਹੁਤ ਥਲ ਹਾਬ 
ਨ ਆਯੋ । ਡੋਲਤਿ ਘਰ ਘਰ ਗੁਰ ਅਕੁਲਾਯੋ ॥ ੩੩ ॥ ਉਪਜਜੋ ਕੋਧਾਂ 

ਜੁ ਫਿਰੇ ਬਿਸਾਲ। ਚਲਿ ਆਏ ਪੁਨ ਜਹਿ ਨੰਦਲਾਲ। ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਦੇਖਿ 
ਕਰਿ ਭਾਈ । ਨਿਕਟ ਹੋਇ ਕਰਿ ਗੀਵ ਨਿਵਾਈ ॥ ੩੪ ॥ ਬੂੜ੍ਯੋ “ਕਿਸ 

ਕਾਰਜ ਕੋ ਆਏ $? ਗੁਰ ਬਚ ਕਹਮੋ ਛੁਧਾ ਅਕੁਲਾਏ”। ਸੁਨਤਿ ਗਯੋ 
ਲੈਗਰ ਮੈਂ ਧਾਇ। ਭੋਜਨ ਮਾਤ“ ਸੁ ਲੀਨਿ ਉਚਾਇ ॥ ੩੫॥ ਗੁੰਧ੍ਯੋ 
ਆਣਾ ਭੀਗੀ ਦਾਲ। ਲੋਨ ਘੀਯ ਲੇ ਸਮਧਾ ਨਾਲ । ਆਨਿ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਗੇ 

ਧਰੀ । ਬਹੁਰ ਖਰੇ ਹੁਇ ਬਿਨਤੀ ਕਰੀ ॥ ੩੬ ॥ “ਲੇਹੁ ਅਬੈ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ 
ਅਹੈ। ਅਪਰ 'ਤਯਾਰ ਹੋਵਤਿ ਜੇ ਬਹੈ । ਅਭਿਲਾਖਤਿ ਕੀਜਹਿ ਤਜਿ 

੧ਗਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ । “ਪਹਿਨ ਕੇ । ₹ਕੁਬਕੁ ਦੇਰ ਹੈ ਸਲੂਣੇ ਵਿਚ ਯਾ 
ਰਸੋਈ ਵਿਚ । ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਬਿੰਦ ਭਰ । “ਛਕਣੇ ਜੋਗਾ ਭੋਜਨ । #ਜੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤਾਂ । 

`?#ਇਹ ਜੋ ਸਾਂਗ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ. ਉਸ ਸਾਂਗ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ 
ਗਲ ਅੰਕ ੪੧ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋ । ਰ ਵਿ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੫੦੮੬) ___ ਰਿਤੁ੩।ਅੰਸ੨੬, 
ਖੇਦ'?। ਹਟੇ ਹਰਖ ਧਰਿ ਗੁਰੁ ਅਭੇਦ" ॥੩੭॥ ਸੋ ਲੇ ਕਰਿ ਨਿਜ ਨਿਕਟ 
ਰਖਾਏ । ਸੋ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਪਲਟਾਏ । ਪਹਿਰੇ ਭੂਖਨ ਬਸਤ ਬਿਸਾਲ । 
ਸਾ ਆਨਿ ਬੈਂਠੇ ਤਿਸ ਕਾਲ ॥ ੩੮॥ ਪੁਨ ਚਰਚਾ ਬਿਚ ਸਭਾਂ ਚਲਾਈ । 
ਆਪ ਆਪਨੀ ਦੇਗ਼ ਬਤਾਈ। “ਇਤੋ ਅੰਨ ਲੰਗਰ ਹੁਇ ਤਯਾਰ । ਸਿਖ 
ਸੈਗਤਿ ਸਭਿ ਕਰਹਿ ਅਹਾਰ॥੩੯॥ਸੁਨਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਸਭਿ ਬਿਦਤਾਈ । 

_੪ਬਿਚਰੇ ਹਮ ਡੇਰਨਿ ਸਮੁਦਾਈ । ਕਿਨਹੁੰ ਕਹਜੋ ਕੁਛ ਦੇਰ ਸੁਨਾਵੈ' 
ਅੰਨ ਸਿੱਧ ਨਹਿ”; ਅਨਤਹਿ ਲਜਾਵੈਂ' ॥ ੪੦ ॥ ਸਭਿ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਛੁਧਾਂ 
ਜਨਾਈ।ਕਿਸ ਕੇ ਬੈਠਿ ਨ ਕੁਛ ਮੁਖ ਪਾਈ।ਪੁਨ ਹਮ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੇ ਗਏ। 
ਛਧਾ ਬਿਸਾਲ ਜਨਾਵਤਿ ਭਏ॥ ੪੧॥ ਸਨਤਿ ਪੇਮ ਕਰਿ ਲੰਗਰ ਗਯੋ । 
ਤਹਿੰ ਤੇ ਆਨਿ ਦੇਤਿ ਝ੍ਹਿਹ ਭਯੋ” । ਸਭਿ ਸਿੱਖਨ ਕੌ ਸੋ ਦਿਖਲਾਯੋ। “ਏਹ 
ਜੋ ਅੰਨ ਜਾਚ ਕਰਿ ਲਯਾਯੋ ॥੪੨॥ ਨੰਦਲਾਲ ਭਾ ਹਮਰੋ ਦਾਤਾ । ਭਗਤਿ 
ਭਾਉ ਸੈਤਨ ਮਨ ਰਾਤਾ । ਛਧਿਤਿ ਨ ਦੇਖ ਸਕਹਿ ਚਿਰਗਾਰੋ“ । ਦੇਗ਼ 
ਕਰਤਿ ਸੋਈ ਮਮ ਪਜਾਰੋ ॥ ੪੩ ॥ ਸਿਖ ਕੌ ਦੇਖਹਿ ਛੁਧਾ ਬਿਸਾਲਾ । 
ਤਿਸਹਿ ਬਤਾਵਹਿ ਨਹਿ ਚਿਰਕਾਲਾ”। ਜਜੋਂ' ਕਯੋਂ ਕਰਿ ਪੋਖਨ ਕੋ ਕਰੈ।ਸੋ 
ਸਿਖ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਧਰੈ ॥੪੪॥ ਅੰਨ ਢਾਨ ਸਮ ਨਾਂਹਿਨ ਅੰਨ1ਛੁਧਿਤ 
ਪਿਖਤਿ ਹੀ ਦੈ ਨਰ ਧੈਨ।ਅੰਨਦਾਨ ਨਹਿੰ ਸਮੋ' ਬਿਚਾਗੈਰੈਨ ਕਿਧੋ' ਦਿਨ 
ਸੈੜ ਸਕਾਰੈ ॥ ੪੫ ॥ ਪੂੰਨਕੋ ਦਰਸ ਆਦਿ ਜੇ ਪਰਬ । ਨਹਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਖਹਿ 
_ਤਕਾਗਹਿ ਸਰਬ । ਪਾਤ ਅਪਾਤ੍ ਨ ਹੇਰਤਿ ਕੋਇ । ਉਚ ਨੀਚ ਕੌਸੋ ਨਰ 
ਹੋਇ ॥ ੪੬ ॥ ਦੇਖਤਿ ਛੁਧਿਤਿ ਅੰਨ ਕੌ ਦੇਯ। ਸਕਲ ਦਾਨ ਤੇ ਫਲ 
ਅਧਿਕੋਯ । ਮਮ ਸਿਖ ਪਿਕਾਰੋ ਦੇਗ਼ ਜੁ ਕਰੈ। ਛੁਧਤਿ ਨਰਨ ਕੀ ਛੁਧਾ ਸੁ 
ਹਰੈ ॥ ੪੭ ॥ ਸਭਿ ਦਾਨਨ ਤੇ ਉੱਤਮ ਦਾਨ । ਜਿਸ ਕੇ ਦਿਏ ਬਚਤਿ ਹੈਂ 
ਪ੍ਰਾਨ । ਯਾਂਤੇ ਇਸ ਸਮਾਨ ਨਹਿੰ ਆਨ। ਲੋਹ ਮਹਾਂ ਫਲ ਸਿੱਖ ਸਜਾਨ”॥ 
੪੮ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਮਹਿੰਮਾ ਸੁਨਿ ਐਸੇ । ਭਏ ਸੁਚੇਤ ਸਿੱਖ ਜੇ ਬੈਸੇ। ਭਾਉ- 
"ਜੇ ਚੰਗਾ ਲਗੇ ਸੋ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਖੇਦ ਨ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਦਾਲ, 
ਗੁੱਧਾ ਆਟਾ ਆਦਿਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਭੋਜਨ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ 
ਗਲ ਵਿਚ ਖੇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਰ ਲਓ । “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ₹ਕਿਸੇ ਨੇ 
ਕਹਿਕੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਸੁਣਾਈ । “ਪੱਕਾ ਯਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । “ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੋ ਲਓ । (ਅ) (ਅਸਾਂ 
ਸੋਚਿਆ ਕਿ) ਚੋਰ ਬੋ' ਲਿਆਈਏ । ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ । “ਤਿਸ ਨੂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ 
ਨਾ ਦੱਸੇ । “ਹੋਰ (ਦਾਨ) ਨਹੀਂ । ₹ਲੰਗਰ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ਰ `,(੫੦੮੭) ਰਿਤੁ ੩ । ਐਸ ੨੭, 

_ਭਰਬਿ ਕੌ ਹਿਰਦੈ ਧਾਰਾ। ਕੰਧ ਪਰਸੈਨਤਾ ਗੁਰੂ ਉਦਾਰਮ੪੦ ਵੇਗ ਬਿਖੈ ਰ 
ਜਬਿ ਕੋ ਚਲਿ ਆਵੈ । ਬਿਨਾ ਦੇਰ ਤਤਕਾਲ ਛਕਾਵੈਂ। ਛਧਤਿ ਨ ਰਹਹਿ 
ਪਰਨ ਕੋ ਧਾਰਾ" । ਮਹਾਂ ਵਾਨ ਕੋ ਸੁਫਲ ਬਿੰਚਾਰਾ ॥ ੫੦॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁਤੇ “ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਖਟ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥੨੬ ।। 

੩੭, [ਭਾਈ ਨੰਦਲਾਲ ਜੀ । ਹੋਲੀ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਗਈ ਸੀਤ ਰਤ ਜਗਤ ਤੇ ਆਯੋ ਫਾਗਨ ਮਾਸ । ਹੋਤਿ ਹਰਖ 
ਨਾਰੀ ਨਰਨਿ ਕਰਤੇ ਹਾਸ ਬਿਲਾਸ ॥ ੧॥ ਸ਼੍ਰੈਯਾ ॥ ਦੇਖਿ ਅਜਾਇਬ ਕੋ 
ਰਤ ਫਾਗਨ ਸਾਹਿਬ ਆਇਸੁ ਆਪ ਉਚਾਰੀ ।_ਕੋਸ਼ਪ ਕੋ ਬੁਲਵਾਇ 
ਹਦੂਰ ਕਹਜੋ: “ਸਭਿ ਕੀਜੀਐ ਫਾਗ” ਕੀ ਤਯਾਰੀ? । ਔਰ ਕਹਯੋ ਸਭਿ 
ਸਿੱਖਨ ਸੈਗ“ਜਬਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਿ ਸੌਜਨਿ ਸਾਰੀ।ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਬਿਸਾਲ 
ਅੰਬੀਰਨਿ, ਰੇਗ ਨਿਕਾਰ ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ॥੨॥ਰੈਗ ਪਤੈਗ ਸੁਰੈਗ ਕਿਯੋ 

_ਬਹੁ;ਕਿੰਸੰਕ ਫੂਲਨਿ ਪੀਤ ਨਿਕਾਰਾਂ ਡਾਰਿਮਹਾਂ ਖੁਸ਼ਬੋਇ ਮੜਾਰ, ਪਰੇ 
ਜਬਿ ਚੀਰ,ਉਠੈ ਮਹਿਕਾਰਾ।ਸਿੱਖਯਨਿ ਕੀਨਿ ਮਹਾਂ ਧਨ ਦੇ ਕਰਿ ਆਪਨੇ 
ਆਪਨੇ ਥਾਨ ਸੁਧਾਰਾਂ । “ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਬਿਕੇਂ' ਅਨੁਰਾਗਤਿ ਖੇਲਹਿੰਗੇ 
ਸੁਭ ਫ਼ਾਗ ਉਦਾਰਾ? ॥੩॥ਬ੍ਰਿੰਦ ਭਏ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਆਇ ਅਨੰੰ ਦਬਿਲੀਦ 
ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰਾ। ਲੰਗਰ ਹੋਤਿ ਅਤੋਟ ਜਹਾਂ ਕਹਿੰ ਜੋ ਜਿਹ ਚਾਹਤਿ ਖਾਇ 
ਅਹਾਰਾ।ਭੂਰ ਮਿਲੇ ਚਹੁੰਕੋਦ ਤੇ ਮੋਦਤਿ ਆਵਤਿਹੈ' ਮਿਲਿ ਟੋਲ ਹਜ਼ਾਰ। ` 
ਭੀਰ ਭਈ ਭਰਪੂਰ ਭਯੋ ਪੁਰਿ ਭਾਉ ਭਰੇ ਭਲ ਭਾਗ ਨਿਲਾਰ॥੪॥ਤਾਲ, 
ਰਬਾਬ, ਪਖਾਵਜ ਕੇ ਬਹੁ ਬਾਦਤਿ ਬਾਂਜਤਿ ਹੈਂ ਧੁਨਿ ਭਾਰੀ । ਗਾਵਤਿ 
ਰਾਂਗਨਿ ਰਾਗਨੀਕੋ ਜਨ ਆਇਖਰੇ ਨਿਜਮੂਰਤ ਧਾਰੀਜਜੋਂ ਸੁਰਲੋਕਬਿਖੇ 
ਸਰ ਮੋਦਤਿ ਆਪਸ ਮੈ ਮਿਲਿਕੈ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਤਯੋਂ' ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਪੰਕਤਿ 
ਕੌ ਕਰਿ, ਹੇਰਿ ਗੁਰੂ ਹਰਥੈ' ਉਰ ਭਾਰੀ ॥ ੫ ॥ ਬਾਜਤਿ ਹੈ' ਸਿੰਘ ਪੌਰ ਕੇ 
ਠੌਰਨਿ,ਨੌਬਤ ਸ਼੍ਰੋਨ ਅਨੰਦ ਉਪਾਵੇਂ।ੈਡੇ ਉਚੇਰੇ ਖਰੇ ਬਹੁ ਝੂਲਤਿਪਥੋਂ ਸੇ 

__ ਯੂੰਕਾਰਤਿ ਨਾਦ ਉਠਾਵੈਂ । ਹੋਤਿ ਉਛਾਹ ਜਹਾਂ ਕਹਿ ਡੌਲਤਿ ਬੋਲਤਿ 
_ਹੈਂ' ਜੈਕਾਰ ਸੁਨਾਵੈਂ।ਮੇਲ ਸਕੇਲ ਭਯੋਰੈਗ ਮੇਲਤਿ#ਭੀਰ ਧਕੇਲਤਿ ਪੇਲ- 

'ਨੋਮ ਧਾਰਿਆ । “ਹੋਲੀ । ੨ਸਾਰੀ ਸਮੱਗ੍ਰੀ (ਇਕੱਠੀ) ਕਰੋ । ਦਵਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਹਣਾ (ਲਾਲ) 
_ਰੈਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤ, ਤੇ ਕੇਸੂ ਫੁਲਾਂ ਨੂੰ ( ਭਿਉਂਕੇ ) ਵਿਚੋਂ ਪੀਲਾ ਰਿ ਰਸ ਰ 

“ਮੇਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਜਾ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੦੮੮) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਕ ੨੭. 

ਤਿ ਜਾਵੈਂ ॥ ੬॥ "ਵੇਟਨ ਕੋ ਭਰਿਕੈ ਸਭਿ ਆਪ ਅੰਬੀਰ ਗੁਲਾਲ ਕੌ ਡਾ- 

ਰਤਿ ਹੈ'। ਹਾਬਨਿ ਮੈਂ ਪਿਚਕਾਰੀ ਭਰੇ ਬਹੁ ਊਪਰ ਗੈਰ ਨ੍ਰਵਾਲਤਿ ਹੈ” 

ਪੀਤ ਭਏ, ਬਹੁ ਅੰਬਰ ਲਾਲ ਬਿਸਾਲ ਸੁ ਬੋਗ। ਤੇ ਚਾਲਤਿ ਹੈਂ। ਏ
ਕ 

_ਨਿਹਾਲਤਿ ਹੈ” ਇਕ ਭਾਲਤਿਪਏਕ ਸੈਭਾਲ ਉਤਾਲਤ ਹੈਂਝ।੭॥ਕਬਿੱਤ॥ 

ਸੀ ਗਖਿੰਦਸਿੰਘ ਕਰਿ ਹੋਰੀ ਕੋ ਬਿਲੀਂਦ ਸਾਜ ਹਾਥ ਪਿਚਕਾਰੀ ਸਭਿਰੂੈਨ 

_ ਭਰਿ ਲੀਨਿਓ' । ਭਲੇ ਭਲੇ ਸਿੱਖ ਆਇ ਧਾਰਤਿ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਪ੍ਰਿਥਮ 

ਘਟਾ ਮਾਨੋ ਰੈਂਗਨਿ ਕੀ ਬੂੰਦ ਬਰਖਤਿ ਇਮ ਚੀਨਿਓ । ਰੈਗਦਾਰ ਅੰਬਰ 

ਕੈ ਰੈਗਦਾਰ ਅੰਬਰਕੈ ਮੂਠ ਭਰਿ ਮਾਰੈਂ, ਰੈਗ ਡਾਰਤਿ ਨਵੀਨਿਓ”ਂ 

॥ ੮॥ ਸੈਯਾ ॥ ਬਿੰਦੁ ਗੁਲਾਲ ਅੰਬੀਰ ਉਡੈ ਗਹਿ ਕੋਸਰ ਕੀ ਗਿਰਵੈ” 

ਕਾਰੀ । ਸੈਗੜਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੈ ਅਲਤਾ ਕਰ ਕੌ ਭਰਿ ਡਾਰਤਿ” ਪੂਰਬ 

ਵਾਰੀ” । ਆਪਸ ਮੈਂ ਪੁਨ ਗੇਰਤਿ ਹੈਂ ਪ ਲਾਲ ਭਏ ਸਭਿ ਕੇ ਇਕ- _ 

ਸਾਰੀ। ਪੈਨ ਗੁਰੂ ਸਿਖ ਕੀਨਿ ਨਿਹਾਲ; ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਬਿਸਾਲ” ਸੁਨਇ 

ਉਚਾਰੀ"॥੯॥ਕਬਿੱਤ।ਬਾਦਰ ਗੁਲਾਲ ਕੇ ਕਰਤਿਜਾਤਿ ਚਲੋ ਗੁਰ,ਸੈਗਤਿ 

ਸੈਂ ਧੂੋਮ ਪਈ-ਵਾਗ ਬਡੇ ਖੇਲਤੇ-।ਐਰ ਘਰਿ ਬਦਨਪੈ ਗੇਰਿ ਗੇਰਿ ਫੇਰ 

_ ਫੋਰ;ਹੈਰਿ ਹੈਰਿ ਹਰਖਤਿ ਨੈਰੇ ਹੁਇ ਮੇਲ ਤੇ।ਉਠੈ ਮਹਿਕਾਰ ਗੈਧਪਾਈ 

ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ [ਹਿੰਦੀ, ਫੇਂਟ=ਲੱਕ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਲ ਉਡਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦ
ੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 

ਵਿਚ ਨਵੀਨ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊ; ਲੱਕ 
ਅਗੇ 

ਬੋਲਾ ਗੁਲਾਲ ਭਰਿਆ ਥੈਨ੍ਹਕੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਠਾਂ ਭਰ ਭਰ ਉਡਾਉਂ ਦੇ ਹੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ 
ਨੂੰ ਦੇ ਟ 

ਯਾ ਫੇੱਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ । ( ਅ) ਫੈਂਟਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਭੀ ਕਹਿੰਦੇ 

_` ਹਨ। “(ਮਾਨੋ ) ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। “ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ । “ਦੇਖਦੇ ਹਨ। “ਇਕ ਢਊਡਦੇ 

ਹਨ। ੬ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੈਭਾਲਦੇ ਹਨ। “ਮੁੱਠਾਂ ਭਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ(ਗੁਲਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ) ਅਕਾਸ
਼ਬੀ 

ਰੰਗਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਵਾਂ ( ਪਿਚਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ) ਨਾਲ ਕਪੜੇ ਰੈਗੇ. 

ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹੇ ਅਰਥ ਪਿਛਲੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਭੀ ਸਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਘਟਾ ਗੁ
ਲਾਲ 

ਦੀ ਉਠੀ ਹੈ ਤੇਂ ਵਿਚ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਝੂਦਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਨਵਾਂ ਰੈਗ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ 

ਸੂਹੇ ਚੌਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ]। ਬੈਂਗਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । ਦੰਭਾਂਵ ਅਲੈ ਦੀ 

ਮੁੱਠ ਭਰਕੇ । "“ਪਹਿਲੀ ਵਾਂਰ । "'(ਸਿੱਖ) ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। _ #ਪਾ:-ਰੈਗਦਾਰ 

ਅੰਬਰ ਕੈ ਮੂਠ ਭਰਿ ਮਾਰੋ ਰੰਗ ਡਾਰਤਿ ਨਵੀਨ ਹੈਂ ਸੁ-ਚੀਰ ਸਭਿ ਭੀਨਿੰਓਂ । = ੬ 

“ਤਾ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਠਾਂ ਭਰ ਭਰਕ
ੇ ਦੂਜਿਆਂ 



ਰਿ ਦੀ ਦਹ ਤਲ ਪੜੇ ਰ 
` ॥੧੦॥ ਕੀਨੇ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਦੁਪਾਸ ਖਰੇ ਆਪਸ ਮੈਂ; ਡਾਰਿ ਡਾਰਿ ਮੂਠ 
ਪਿਚਕਾਰੀ ਸੋਂ ਭਿਰਤਿ ਹੈਂਬਿਦਨ ਸ਼ਮਸ਼ ਅਰੁ ਕੋ ਸਨਿ ਪੈ ਗਯੋ ਜਮ ਰੋਗ 
ਕੀ ਫੁਹਾਰ ਵੇਰ ਉਪਰ ਫਰਤਿ ਹੈ । ਹੋਤਿ ਨ ਚਿਨਾਰੀ ਇਕ ਸਾਰੀ ਸਭਿ 
ਹੋਇ ਗਏ, ਰੌਰ ਕੌ ਮਚਾਵੈਂ ਦੌਰ ਠੌਰ ਨ ਟਰਤਿ ਹੈਂ । ਬਿਸਦ ਬਰਨ ਕੋ 
ਬਸਨ, ਸੋ ਅਰੇਨ ਭਏ'; ਮਾਨੋ ਜੈਗ ਜੀਤ ਕੈ ਬਿਲਾਸਨਿ ਕਰਤਿ ਹੈਂ ॥ 
੧੧॥ ਸਰੈਯ॥ਸ਼੍ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸੈਗਤਿ ਸੈਂ ਸੁਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜਜੋਂ ਇੰਦ ਬਿਰਾਜਤਿ 
ਹੈਂ । ਜਾਦਵ ਮੈਂ ਜਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਘਨ ਸ਼ਕਾਮ ਮਹਾਨ ਹੀ ਕੌਤਕ ਸਾਜਤਿ ਹੈਂ । 
ਕੈ ਰਘਬੀਰ ਨਰੇਸ਼ਨਿ ਮੈਂ ਮਿਲਿ ਮੋਦ ਮਹਾਂ ਉਪਰਾਜਤਿ ਹੈਂ। ਕੈ ਭਗਤੀ 
ਸੁਰਸੈਪਦਾਂ ਕੇ ਜੁਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬੁਹਮਗਯਾਨ ਸੋ' ਛਾਜਤਿ ਹੈਂ ॥੧੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਤਿ ਜੈ ਸਿਖ ਹੈਂ ਮਨ ਜੀਤ ਬਿਕਾਰੇ” । ਤਾ ਮੁਖ ਪੈ 
ਨਿਜ ਹਾਬ ਗੁਲਾਲ ਲੋ,ਲਾਲ ਬਿਸਾਲ ਡ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਡਾਰੇ। ਦੀਸਤਿ ਦੈਤ 
ਜਜੋਂ ਹੀਰਨਿ ਪੰਤ'ਸ਼ੁਭੈ ਮੁਸ਼ਕੈਤਿ ਸੁਸੈਤਨ ਪਜਾਰੇਪੰਕਜ ਪਾਂਖਰੀ ਆਂਖ 
ਪਿਥੈਂ ਜਿਤ, ਹੋਤਿ ਨਿਹਾਲ ਕਲੂਖਨ ਟਾਰੇ॥੧੩॥ਕਬਿੱਤ।ਨੌਰੇ ਭਏ ਨੰਦ 
ਲਾਲਲਾਲ ਲੋ ਗੁਲਾਲ“ ਤਬਿਭਾਲਪੈ ਕ੍ਰਿਪਾਲਨੇ ਬਿਸਾਲ ਮੇਲਦੀਨਿਓ। 
ਏਕ ਮੈਗ ਰੈਗ ਭਏ, ਸਭਿ ਕੇ ਸੁਚੈਗ ਅੰਗ, ਅੰਬਰ ਧਰੇ ਜੁ ਨਿਚੁਰਤਿ 
ਅਤਿ ਚੀਨਿਓ । ਅਵਨੀ ਅਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਮਈ ਸਭਿ ਭਾਸੁ ਰਹੀ ਮਾਨੋ 
ਅਨੁਰਾਗ ਨਿਜ ਰੂਪ ਧਰਿ ਲੀਨਿਓ"।ਸੈਗਤਿ ਕੇਂ ਬੀਚ ਨਿਜ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਲ 
ਸੀਂਚਿ ਸੀਂਚਿ; ਸਿੱਖੀ ਫੁਲਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਿਲਾਸ ਬਡੋ ਕੀਨਿਓ॥੧੪॥ਕਾਈ 
ਨੰਦ ਲਾਲ;ਸਭਿ ਬੁੱਧਿਮੈਂ ਬਿਸਾਲ ਜੋਇ,ਸਗਰੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲਕੇ ਬਿਲਾਸ ਹੇਰ 
ਹੇਰਿਕੌ। ਪਾਰਸੀ ਮਹਿ ਕਵਿਤਾ ਬਨਾਇਕੈ ਰੁਚਿਰ ਛਬਿ,ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਿੱਖ- 

ਉਸ - - ਵੀ 

ਨਿ”” ਸੁਨਾਈ ਫੇਰਿ ਫੇਰਿ ਕੈ।ਰਾਗਨ ਮੈਂ ਗਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਬਰਸਾਇ ਕਰਿ 

'ਜਿਖਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । “ਧੱਕਮਧੇਕੀ ਹਦ । ( ਅ ) ਖੇਡਦੇ ਖਾਡਦੇ । ਦੇ ਪਾਸੀ 
ਖੜੇਂ ਕੀਤੇ । ਏਭਿੜਦੇ ਹਨ । “ਚਿਟੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ । $ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਸਹਿਤ । 
ਅਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ । "ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ । “(ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ) ਗੁਲਾਲ ਲਾਲ 

_ ਲੈਕੇ । "ਮਾਨੋ ੋਂ ਪਰੇਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ । "'ਗੁਚੂ ਜੀ ਅੰਤੇ ਗੁਰ ਸਿਖਾਂ ਨੰ । 
` #ਪ੪-ਆਰਤਿ । 1ਪ੪-ਬਿਸਾਲ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੫੦੯੦ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੨੭. 

ਬ਼ਨੈ ਮਨ ਭਾਈ ਔਰ ਗਾਵੈਂ ਬੇਰਿ ਬੇਰਿਕੈ । ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸੈਨ ਭਏ ਮੌਜ ਦੋ 

ਨਿਹਾਲਕਿਏ',ਅਲਿਤਾਗੁਲਾਬ ਸ਼ੋਭਿਜੋਇ ਗੇਰਿਗੇਰਿਕੈ॥੧੫॥ਜਥਾਯਾਂਹੋਲੀ 

ਗਲੇ ਹੋਣਲੀ ̀ ਬਬਾਗ਼ੈ ਦਹਰ ਈ' ਬਿਸ਼ਗੁਫਤ।ਲਬੇ ਦ ਗੁੰਚਹ ਰਾ ਫਰਖੰਦਹ ਖ਼ੂ ਕਰਦ” | 

ਗਲਾਬੋਂ ਅੰਬਰੇ ਮੁਸ਼ਕੋ ਅਬੀਰੇ । ਦੁ ਬਾਰਾਂ ਬਾਂਰਸ਼ੇ ਅਜ਼ ਸੂਬਸੂ ਕਰਦ” 

ਲਾਲ ਅਫਸ਼ਾਨੀਏ ਦਸੰਤੇ ਮੁਬਾਰਿਕ । ਜ਼ਮੀਨੌ ਆਸਮਾਂ ਰਾ ਸੁਰਖ਼ਦੂ ਕਰਦ” 

ਜ਼ੰਹੇ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰ ਜ਼ਅਫਰਾਨੀ । ਕਿ ਹਰ ਬੇਰੌਗ ਰਾ ਖੁਸ਼ਚੇਗ। ਰੂ ਕਰਦ” । 

ਦਆਂਲਮ ਗਸ਼ਤ ਹੈਗੀਂ ਅਜ਼ ਤੁਫੈਲਸ਼। ਦੁ ਸ਼ਾਹਿਮ ਜਾਮਹ ਰੋਗੀ ਦਰ ਗਲੂ ਨ ਕਰਦ੬ । 

ਕਸੇ ਕੋ ਦੀਦਹ ਦੀਦਾਰੇ ਮੁਕੰਦਸ । ਮੁਰਾਦੇ ਉਮਰ ਰ ਹਾਸਲ ਨਿਕੋ ਕਰਦ” । 

ਸ਼ਵਦ ਕੁਰਬਾਨ ਖ਼ਾਕੇ ਸਾਧ ਸੈਗਤ । । ਦਿਲੋ “ਗੋਇਆ' ਹਮੀਂ ਰਾ ਆਰਜੂ ਕਰਦ”ਂ“। , 
ਦੇ ਦੇ =ਦਦ- <== ਦ =>ੇ ਗਲ ੯ 

“ਬੁਖਸ਼ਸ਼ ਦੇਕੇ ਨਿਹਾਲ' ਕੀਤਾ । “ਹੋਲੀ ਦਾ ਫੁਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਖਿੜ ਪਿਆ; 

ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀ ਵਾਂੜ ਮੁਬਾਰਕ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਦੇ ਬੁੱਲ ਮੁਸਕਰਾ 

ਰਹੇ ਹਨ । ₹ਗੁਲਾਬ, ਅੰਬਰ, ਕਸਤੂਰੀ, ਤੇ ਅੰਬੀਰ ਮੀਂਹ ਵਾਡੂ ਚਾਰ ਪਾਸਿਓ' ਵਰਖਾ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ । “(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ) ਮੁਬਾਰਿਕ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਲ ਉਡਾਉਣਾ ਜ਼ਮੀਨ 
ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਠਨ ਚੋਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀ' ਸੈਲੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਕਾਲਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 

ਗੁਲਾਲ ਅਫਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਦੁਹਾਂ ਨੂੰ ਠਲਾਲ ਰੰਗੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰੀ 
ਤੋਂ ਯਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਫਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ । “ਵਾਹਵਾ ਹੈ ਓਸ ਕੇਸਰ 
ਰਗ ਨਾਲ (ਭਰੀ) ਪਿਚਕਾਰੀ ਨੂੰ (ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਹਬ ਵਿਚ ਹੈ ) ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਬੇ 

ਚੌਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੈਗ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ (ਬੇ ਰੰਗ ਬੀਮਾਰ ਯਾ ਉਦਾਸ ਹੂੰਦਾ ਹੈ ) । 
_੬(ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ) ਤੁਫੈਲ ਅਜ ਦੋਹ ਜਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ, (ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ) ਸ਼ਾਹ ਨੇ 
ਰੈਗ ਭਰਿਆ ਕਪੜਾ ਗਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ । “ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤ੍ 

10 (ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ) ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਉਸ ਲੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਚੈਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਲਈ ਹੈ । 

“ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਦੀ ਖਾਕ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਗੋਯਾ (ਭਾਵ ਨੈਂਦ ਲਾਲ) ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਸੇ 
(ਵਕਤ) ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਸੀ । 

“ਗਾਈ ਨੰਦ ਲਨ; ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਉਗਾਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਹੋਲੋਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ।- 

ਅਲਤਾ, ਅਤਰ) _ਅੰਬੀਰ, ਗੁਲਾਬ, ਗੁਲਾਲ, ਦੀਵਾਨ, ਕੀਰਤਨ, ਮਹੱਲਾ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ 
ਨੌਤਕ ਗੁਭ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਹੈਂਦੇ ਰੰਹੇ ਹਨ । ਨਵੀਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ 
ਵਿਚੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕਢਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤੀਆਂ 

ਬਿਨਾਂ ਪੰਥਕ ਆਗਰਾ ਦੇ ਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਗ਼ਾਲਬਨ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋ ਨਾਵਾਕਵੀ 
ਵਿਚ ਯਾ ਪੱਛਮੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਚੰਧਿਆਏ ਘਬਰਾ ਵਿਚ । ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 

ਉਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਠਨਾਲ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖੀਂ” ਡਿੱਠੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ । 

ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਰੀਦ ਮੰਦ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਆਨੰਦ ਹੁਲਾਸ_ਤੇ ਬਮੈਤ 
[ਬਾਕੀ ਟਕ ₹ਖੇ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ₹ ਹੇਠ] ਤੁਗਊ ̀ 

ਲੱ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੦੯੧ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਜੂ ੨੭, 
ਚੌਪਈ ॥ਸਨਤਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਗਰ ਅਭਿਰਾਮ। ਧਰਿਪੰਦਿਵਾਨ ਗੋਯਾ”ਤਿਸ ਨਾਮ। 
ਪੁਨ ਸੈਗਤਿ ਪਰ ̀ ਦ੍੍ਿਸ਼ਫਿ ਚਲਾਈ । ਅਰਣ ਬਰਣ ਇਕ ਸਮ ਸਮੁਦਾਈ 
॥ ੧੬॥ ਜਨੁ ਕਿੰਸਕ ਕੌ ਬਨ ਬਿਗਸੈਤਿ" । ਇਕ ਸਮ ਸੁਮਨਸ ਪਾਇ 
ਬਸੈਤ” । ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਬਿਕਸਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਰਿ ਬਿਲਾਸ 
॥੧੭॥ ਹਟਿ ਪਰਿ ਆਇ ਸਭਾਂ ਸਭਿ ਬਿਰੀ।ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਸ਼ਟਿ ਸਕਲ ਪਰ 
ਕਰੀ।ਇਤਨੇ ਮਹਿੰ ਸੁਥਰਾ ਚਲਿ ਆਯੋ । ਨਖ ਸ਼ਿਖ ਕਾਰਸ ਦੋਹ ਲਗਾਯੋ 
॥ ੧੮ ॥ ਹੋਤਿ ਦੇਜ਼ ਤਹਿ ਕਾਰਸੁਦ ਲਈ । ਦਿਕ ਸਮ ਕਾਰੀ ਕਾਯਾਂ ਕਈ। 
ਬਹੁ ਸੁਰਮਾਂ ਮੁਖ ਸਿਰ ਪਰ ਲਾਯੋ । ਆਇ ਭਿਆਨਕ ਭੇਖ ਦਿਖਾਯੋ 
॥ ੧੯॥ ਸੀ ̀ ਸਤਿਗਜ ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਹੇਰਿ । ਫਿਰਯੋ ਚੁਗਿਰਦੇ ਇਕ 
ਦਇ ਵੇਰ । ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇਖਿ ਹਸੇ ਹੈਂ । ਬਿਦਤਿ ਦਸਨ ਭੇ ਬਿਸਦ 
ਲਸੇ ਹੈਂ“ ॥੨੦॥ ਬਿਕਸਤਿ ਅਪਨੇ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਯੋ । ਬੁਬਯੋ “੩੫ ਕਹਾਂ 
ਕਰਿ ਆਯੋ ?7ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਅਰਦਾਸ ਬਖਾਨੀ।ਸਤਿਗਰ ਸੈਗਤਿ ਸ਼ਭਤਿ 
ਮਹਾਨੀ ॥ ੨੧ ॥ ਜਿਹ ਸਮ ਜਗ ਮਹਿ ਅਪਰ ਨ ਕੋਈ । ਦਿਪੰਤਿ ਮਹਾਂ 
ਦਾਤਿ ਕੋ ਜੁਤਿ ਹੋਈ । ਡੀਠ' ਪਹਾਰੀਅਨ ਕੀ ਹੈ ਬੁਰੀ । ਜਿਸ ਲਗਿ 
ਜਾਇ ਮਨਹੁੰ ਖਰ ਛੁਰੀ॥੨੨॥ਯਾਂਤੇ ਮੈਂ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ ਆਯੋ । ਨਖ 'ਸ਼ਖ 
ਕਾਰੋ ਬੇਖ ਬਨਾਯੋ । ਤਿਨ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਲਗ[ਹ ਅਬਿ ਨਾਂਹੀ।ਕਾਰੋ ਬਦਨ" 
ਹੋਇ ਤਿਨ ਜਾਹੀ ॥੨੩॥ ਜਿਮ ਬਾਲਿਕ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ। ਚਾਰ ਬਿਭੂਖਨ 
ਬਸਤ੍ਰਨਿ ਧਾਰੇ । ਬਿੰਦੁ ਸ਼ਕਾਮਤਾ ਮਾਤ ਲਗਾਵੈ4-ਨਹੀ' ਨਦਰ ਕਿਸ ਕੀ 
ਲਰ। ਜਾਵੇ-॥੨੪॥ਸੁੰਦਰ ਅਪਨੋ ਸਦਨ ਚਿਨਾਵੈਂ"ਅੰਤਰ ਬਾਹਿਰਬਿਸਦ 
ਬਨਾਵੈਂ। ਨਦਰ ਨਹੀ' ਕਿਹਕੀ ਲਗਿ ਜਾਇ''।ਕਾਰੀ ਹੈਡੀਆ ਧਰਹਿੰ ਬ- 
ਨਾਇ॥੨੫॥ਨਜ਼ਰ ਕਰਹਿ ਸੈਗਤਿ ਪਰ ਜੋਇ।ਤਜਿ ਸੈਗਤਿ ਮੁੜ ਟਠਾਰ:- 
"ਕੇਸੂਆਂ ਦਾ ਬਨ ਮਾਨੋ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ₹ਬਮੈਤ ਰ੩ ਵਿਚ _ ₹ਕਾਲਖ (“ਚਕਰ 
“ਉਜਲ ਦੈਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ । $ਨਜ਼ਰ । “ਮਾਨੋ ਤਿੱਖੀ ਛੁਰੀ ਹੈ । "ਮੰਹ । 
੯ਕਾਲੀ ਬਿੰਦੀ। (ਮੱਥੇ ਵਿਚ) ਮਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । “੯(ਲੋਕੀ) ਉਸਾਰਦੇ ਹਨ । "(ਇਸ ਲਈ 
ਕਿ) ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਗ ਜਾਵੇ । 
`ਚ [ਪਲਨੇ ੫ ਪੈਨੇ ਦ। ਬਾਕੀ ਟੂਕ] 

ਰੁਤ ਦੇ ਖੇੜੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਰ ਸਭਯਤਾ ਨ ਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ 
ਉਮਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਛਾਲੇ ਸਤਿਮੈਗ ਦੇ ਰਗ ਵਾਲੋ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਏ । ਮਹੌਲੇ ਦਾ ਚੜਨਾ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਹੋ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਬੀ ਸੈਗਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪਿਆ ਹੈ । 



_ ਸਰ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ। ___ (੫੦੯੨) _ _ ਰਿਤੁੜ। ਅੱਸੂ੨੮, 
ਹਿ ਸੋਇ। ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਬਨਲੋਉ' ਸੰਭਾਗਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜੇ ਬਸਹਿੰ ਪਹਾਰਿ”' 

੨੬॥ਸੁਨਿਕਰਿ ਹਸੇ ਕ੍ਰਿਪਾਤੇ ਜੋਵਾ/ਮਮਮੈਗਤਿਕੋ ਰੱਖਯਕ ਹੋਵਾ।ਅਧਿਕ 
ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਥਰੇ ਪਰ ਕਰੀ । “ਇਹ ਮਮ ਸਿੱਖ ਭਲੀ ਉਰਧਰੀ”॥੨੭॥ ਸਭਿ 

ਪਰ ਬਲੀ ਰਹੈ ਬਲ ਧਰਿ ਹੈ । ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਨ ਸਮਤਾ ਕਰਿ ਹੈਂ । ਨਹਿ 

ਇਸ ਕੇ ਟਿਕ ਸਕਹਿੰ ਅਗਾਰੀ । ਸਭਿ ਪਰ ਠਹਿਰਾਵਹਿ ਨਿਜ ਕਾਰੀ? 

॥॥ ੨੯ ॥ ਜੋ ਜਾਚਜੋ ਸੁਥਰੇ ਕੋ ਦਯੋ । ਸਿਰੇਪਾਉ ਪੁਨ ਹੋਵਤਿ ਭੁਯੋ।ਅਦ- 

ਭੁਤ ਹੋਰੀਨਂਸ਼ਤਿਗੁਰ ਕਰੀ । ਸੈਗਤਿ ਕਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਦ ਭਰੀ ॥ ੨੯॥ 

ਕੌਨ ਸਕਹਿ ਕਰਿ ਅਸ ਕਲਿਕਾਲ । ਸਤਿਗੁਰ ਸਕਲ ਸ਼ਕਤਿ ਕੋ ਨਾਲ। 
ਸਗਰੀ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਸੁਖ ਦਏ/ਅਨਿਕ ਬਿਲਾਸਨਿ ਬਿਲਸਤਿ ਭਏ॥੩੦॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁੱਤੇ “ਹੋਰੀ ਕੋ? ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਸਪਤ 

ਬਿੰਸਤੀ ਅਸੂ ॥੨੭॥ _ ੨੮. [ਭਾਈ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਂ ਜੈਵੂ]। _. 

ਦੋਹਰਾ ॥ਅਚਰਜ ਬਿਦਤਜੋ ਪੰਥ ਜਗ ਕਿਸਹੁੰ ਨ ਮਾਨਹਿਂ ਕਾਨ । ਦੇਗ 
ਤੇਗ਼ ਕੇ ਬਲੀ ਬਡ ਬਾਂਕੇ ਬੀਰ ਸੁਜਾਨ ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਕਹਜੋ ਕਿਸੂ ਕੌ. 

ਕਰੋਂਹੂੰ ਨ ਮਾਨਹਿੰ । ਗੋਰ ਮੜੀਨ” ਅਨਾਦਰ ਠਾਨਹਿੰ । ਗੁਰਕੀ ਆਇ£ 

ਕੋ ਦਿਢ ਰਾਖਹਿਂ। ਸਦਾ ਜੈਗ ਕੋ ਉਰ ਅਭਿਲਾਖਹਿੰ॥੨॥ਉਚੋ ਮਤਿ ਸਭਿ 

`ਤੇ ਸੁਢਿ ਰਹੈਂ । ਤਰਕ ਤੁਰਕ ਹਿੰਦੁਨਿ ਪਰ ਕਹੈਂ । ਦੇਖਿ ਜਗਤ ਕੇ ਲੰਕ 
ਖਿਸਾਨਹਿੰ। ਅਪਨੇ ਤੇ ਅਚਾਰ ਸ਼ੁਭ ਜਾਨਹਿੰ । ੩॥ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜਨ 

ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਪੈਤਾ । ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਹਿਂ ਸੁਖਵੈਤਾ । ਹਿੱਦੁ ਤੁਰਕ ਗਰ ਦੁਖ 
ਪਾਵਹਿੰ। ਸ਼ੁਭ ਸਰੂਪ ਚਿਤ ਜਰਯੋ ਨ ਜਾਵਹਿ ॥ ੪॥ ਜਥਾ ਆਂਖ ਮਹ 

੧ਜ ਪਹਾੜ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ । “ਚੰਗੀ ਦਿਲ ਵਿਚ ਧਾਰੀ ਹੈ । 

੧ਭਾਛ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ । (ਅ) ਸੁਥਰਾ । ਝਆਪਣੀ ਕਾਰ ਮਨਾਉਣਹੇ । “ਕਬਰਾਂ; ਸਮਾਧਾਂ । 

€ਖਿਬਦੇ ਹਨ । (ਅ) ਸ਼ਰਸਿੰਦੇ ਹੈਂਦੇ ਹਨ। ` ਲੈ, 

`__ “ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਰਬਚਨ ਤੇ ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਪਾਉਣ ਵਾਲੋਂ ਤ
ੇ 

ਵਿਕਾਰੀਆਂ_ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਲੀ ਤਾਂ 'ਹਿੰਦੁਨਿ 

ਕੇ ਦਿਨ ਹੋਲਿ ਦੀਵਾਲੀ । ਇਤਜਾਦਿਕ ਦਿਨ ਚਲਹਿ ਕੁਚਾਲੀ । ਬਿਨਾ ਲਾਜ ਤੇ ਹੁੱਇ 

ਨਰ_ਨਾਰੀ । ਕਰਹਿ ਖਰਾਬਾ ਕਾਢਤ ਗਾਰੀ/, ਇਸੇ ਰੁਤ ਦੇ ਅੰਸੂ ੩੩ ਛੰਦ ੨੭ ਵਿਚ 

ਤੇ ਅੰਕ ੩੦ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਵਰਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਤਸਾਹ ਜਨਕ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ; ਜੈ ਵਿਛਜੈ ਸ਼ਤਿਸੈਗੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਦਭੁਤ 

_ ਹੋਲਾ ਅੰਤੇ ਨਾਲ ਬੀਰ ਰਸੀ ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਣ ਕੀਤ ਹੈ । ਰ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । - __( ੫੦੯੩ ) _ਰਿਤੁ ੩ । ਸੌ ੨੮, 

ਤ੍ਿ ਪਰ ਜਾਇ।ਚੁਭਤਿ ਅਧਿਕ ਨਹਿ ਨਿਕਸਨ ਪਾਇ।ਇਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ 

ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਪਾਸ। ਇਹ ਬਿਤੰਤ ਬਹੁ ਕਰਹਿਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੫॥ ਸਨ ਕਰ 
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬਿਕਸਾਏ। ਸਰਬ ਸਰੀਰ ਬੀਰ ਰਸ ਛਾਏ । ਬਿਕਸਤਿ ਬੋਲੋ 

ਬਚਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ“ਦੁਹ ਆਂਖਨ" ਤ੍ਰਿਣ ਪਰਯੋ ਬਿਸਾਲੂ॥੬॥ ਪਰਜੋਂ ਸ ਪਰਯ 

ਨ ਨਿਕਸਨ ਹੋਵੈ । ਰੈਨ ਦਿਨਾ ਜਜੋਂ ਜਲ ਤਜਿ ਰੋਵੈੱ"। ਫੁਟ ਜਾਇਗੀ 

ਦੁਸ਼ਟਨਿ ਆਂਖ। ਅੰਧੇ ਹੋਹਿ ਨ ਪੁਰਵਹਿ ਕਾਂਖ' ॥ ੭॥ ਕਰਤਿ ਉਪਾਇ 

ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਭਰੇ । ਪਲ ਪਲ ਬਿਥੋ ਸਵੱਯਾ ਚਰੇ”। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਨਿ ਕੌ 
ਹੁਇ ਨਾਥ। ਕਰੈਂ ਬਸੀ ਗਹਿ ਦੈਡੇ ਸਾਬ॥੮॥ ਜੇ ਜੇ ਗੁਰ ਸੈਗ ਧਰ/ਹ 

ਬਿਰੋਧ। ਕਰਹਿ ਖਾਲਸਾ ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਧ । ਹੋਇ ਅਧੀਨ ਜੀਵਕਾ ਕਰੈ । 

ਸਿੰਘਨਿ ਤੇ ਮ੍ਰਿਗ ਸਮ ਹੁਇ ਡਰੈਂ?॥੯॥ਅਪਨਿ ਪੰਥ ਕੇ ਗੁਨ ਇੱਤਯਾਦਿ। 

ਬਰਨਨ ਕਰੇ ਧਰੇ ਅਹਿਲਾਦ । ਸਭਿ ਦੇਸ਼ਨਿ ਕੇ ਬਿਥੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ । ਹੇਰਿ 

ਹੇਰਿ ਬਿਸਮਾਹਿੰ ਹਿਰਾਸ“ ॥੧੦॥ ਸ਼ਸਤ ਸਮੇਤ ਸਦਾ ਰੈਗ ਰਾਤੇ । ਬਿਨਾ 

ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨਿਤ ਮਾਤੇਪਬਿਨ ਧਨ ਤੋ ਬਢ ਧਨੀ ਬਨੌਹੈਂ।ਇਕ ਸਤਿਗੁਰ 

ਕੇ ਪੇਮ ਸਨੋ ਹੈਂ ॥ ੧੧॥ ਮਹਾਂ ਨਿਡਰ ਰਸ ਬੀਰ ਭਰੇ ਹੈਂ । ਨਹੀਂ ਕਿਸੂ 
ਕੋ ਮੈਗ ਕਹੇ ਹੈਂ । ਸਿੰਘ ਬਿਨਾ ਮਿਲਿ ਹਰਖਹਿਂ ਨਾਹੀਂ।ਮਨ ਮੇਲਨਿ ਤੱ 
ਹੋਹਿ ਕਹਾਂ ਹੀ॥ ੧੨ ॥,ਰਹਹਿਂ ਮਗਨ ਪਰਵਾਹੁ ਨ ਕਾਹੂ । ਭੂਮ ਬਿਨਾ 

`ਭੂਪਤਿ ਮਢਮਾਹੂਦੋਨਹੁ ਸਮੈਸੁਚੇਤਾ“ਕਰਿਬੋਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਤਨਸ਼ਸਤ੍ਰਠਿ 
_ਧਰਬੋ ॥੧੩॥ ਸ਼ਮਸ਼ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੁਭਤਿ ਬਿਸਾਲੇ । ਬਾਂਕੇ ਬੀਰ ਹਠੀ ਮੁਛਿ- 

ਆਲਸਜਹਿੰ ਤੁਰੈਗ ਅਰੂਵਹਿੰ ਐਸੇ/ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਨ ਕਬਿ ਹੁਇ ਕੌਸੇ'” 

_ ॥੧੪॥ ਸ਼ਸਤ ਸਜਾਇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦਰਸੈਂ । ਹੇਰਿ ਪੰਥ ਕੋ ਅਦਭੁਤ ਹਰਸ਼ੈਂ। 
ਰਟਹਿੰ ਰੈਨ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਬਾਨੀ।ਸਭਿ ਤੇ ਅਤਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਖ ਖਾਨੀ॥੧੫॥ 

ਇਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚਢੇ ਅਖੇਰ । ਭਦੇ ਤੁਰੋਗ ਅਰੂਵ ਸਬੇਰ। ਸੁਭਟ 

_ ਸਿੰਘ ਦਲ" ਸੈਗ ਸੁਹੈਤਾ। ਸਭਿ ਕੇ ਬੀਚ ਚਲਹਿ ਭਗਵੈਤਾਂ ॥ ੧੬ ॥ 
ਸਭਿ ਕੈ ਸ਼ਸਤ ਸਜਹਿੰ ਸ਼ੁਭ ਰੈਗ । ਖੜਗ ਰੁ ਸਿਪਰ ਸਿਕੈਧ_ਤੁਵੈਗਬਨ 

_ ੧ਦੂਹਾਂ ਦੀਆੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ । “ਰਾਤ ਦਿਨੇ (ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ) ਜਲ ਗੇਰ ਗੋਰ ਰੋਣਗੇ । “ਇੱਛਾ । 

ਓਸਵਾਯਾ _(ਪ੍ਰਤਾਪ ਖਾਲਸੇ ਦਾ) ਚੜ੍ਹੇਗਾ । “ਡਰਦੇ ਹੋਏ (ਲੋਗ) । ੬ਖ਼ਸੰਤੇ _ ਹੋਏ 

_ (ਖਾਲਸੇ) । “ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮੈਨ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੇ । (ਹੋਰ ਕਿੱਸੇ ਨਾਨ) ਮਨ ਮੈਲਣਾਂ 

ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ । ੯ਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿਕ । "%ੈਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਬੀ । ""ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਲ । ̀ 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ ( ੫੦੯੪) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੨੮. 

ਮਹਿ ਕਰਯੋ ਅਖੇਰ ਘਨੌਰਾ । ਉਤਰੇ ਪਰਭੂ ਬਿਰਖ ਸ਼ੁਭ ਹੇਰਾ ॥ ੧੭ ॥ 
ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਬੈਠੇ ਕਰਿ ਸੈਲ । ਸਤੁੱਦਵ ਤੀਰ ਖਰੇ ਜਹਿਂ ਸੈਲ'। ਉਠੇ 
ਪ੍ਤੂ ਹਯ ਕੀਨਿਸਿ ਆਗੇ । ਦੇ ਰਕਾਬ ਪਦ ਚਵਿਬੇ ਲਾਗੇ॥੧੮॥ ਸ਼ਭਤਿ 
ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਬਨਕੋ ਮਧ ਮਕਾਨ। ਕਸੀ ਕਮਰ ਕੋ ਸੈਗ ਸੁਜਾਨ ।ਚੈਚਲ ਬਾਜੀ 
ਬਹੁ ਬਲ ਭਰਜੋ। ਪਗਨ ਚਪਲਤਾ ਉਛਲਨਿ `ਕਰਯੋ । ੧੯ ॥ ਨਿਕਸੇ 
ਵਹਿਰ ਮਯਾਨ ਤੇ ਹੇਰਿ । ਖੜਗ ਸੈਭਾਰੋ ਗਰ ਤਿਸ ਬੇਰ । ਰੋਕਨ ਕੌ” 
ਜਾਚਜੋ ਪੁਭੁੰ ਡੋਰਾਂ।ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਸਿੱਖਯਨਿ ਕੀਨਿ ਢੋਡੋਰਾ॥੨੦॥ ਖੋਜਤਿ 
ਭਲੋ ਨਹੀਂ ਜਬਿ ਪਾਯੋ।ਸਿੱਖਯਨਿ ਤੇ ਨਕਾਜ ਸਰ ਆਯੋਦਯਾਸਿੰਘ ਤਬਿ 
ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਾ ।ਅਪਨੋ ਜਗਹਤੁਪਵੀਤ” ਉਤਾਰਾ।੨੧॥ਡੋਰਾ ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾਨ 
ਹਿਤ ਦੀਨਾ । ਸ਼ੀਕਲਗ਼ੀਧਰ ਪਾਵਨ ਕੀਨ।ਚਲਿ ਆਏ ਸਭਿ ਹੀ ਨਿਜ 
ਡੋਗੇ।ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੰਦਿਰ ਚਰੇ ਉਚੇਰੇ।੨੨॥ਕਿਤਿਕ ਦੇਰ ਮਹਿੰ ਸਿੱਖਨਹੇਰਾ। 
ਦਯਾਸਿੰਘ ਗਰ ਜੈੁ ਨ ਗੇਰਾਂ।ਸਮੁਦਾਇਨ'ਮਿਲਿ ਬੁਝਨ ਕਰਜੋ। “ਕ੍ਯੋਂ 
ਨ ਜਨੇਉ ਤੁਮ ਗਰ ਧਰਜੋ $॥੨੩॥ ਸੁਨਤਿ ਸਭਿਨਿ ਕੌ ਉੱਤਰ ਦਯੋ । 
“ਸਤਿਗੁਰਕੌ ਸਾਮਰਪਨਿ ਕਿਯੋਅਜਰ ਅਮਰ ਅਬਿ ਸੋ ਹਇਗਯੋ।ਜਿਸਤੋ 

_ ਕਾਜ ਗੁਰਨ ਕੋ ਭਯੋ'॥੨੪॥ਪਨ ਸਿੱਖਨ ਸਮੁੜਾਵਨਿ ਕਰਮੋ। “ਭਲੋ ਭਯੋ 
ਗੁਰ ਕਾਰਜ ਸਰਯੋ। ਅਪਰ ਜਨੋਉ ਲੈ ਕਰਿ ਧਾਰੋ। ਧਰਮ ਆਪਨੋ ਹਿਤ 
ਕਰਿ ਪਾਰੋ॥੨੫॥ ਕਹਿ ਬਹ ਰਹੇ ਨਹੀ' ਤਿਨ ਮਾਨਯੋ । ਜਾਇ ਸਿੱਖ ਗੁਰ 
ਸਾਂਬ ਬਖਾਨਜੋਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰ ਕੁ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਨਹਿੰ ਮਾਨੈਂ । ਨਯੋ ਆਪਨੋ ਮਤ ਕੋ 
ਠਾਨੈ॥੨੬॥ਹਿਤ ਡੋਰੇ ਤਮਕੋ ਤਬਿ ਦੀਨੋਂ।ਅਬਿ ਕਹਿ=ਮੋਂ ਗੁਰ ਅਰਪਨ 
ਕੀਨੋਂ-। ਜਗਯਪਵੀਤ ਨ ਪਾਵਤਿ ਗਰ ਮੈਂ । ਕਹੋ ਨ ਮਾਨੈ ਕਯਾ ਤਿਸ 
ਉਰ ਸੌ ਮੈਂ!॥॥੨੭॥ਸਿੱਖਯਨਿ ਸੈਗ ਕਹਜੋ ਗੁਰ ਪੂਰੇ“ਪਹਿਰਾਂਵਹੁ ਤਿਸਜ਼ਾਇ 
ਜ਼ਰੂਰੇ । ਜਯੋਂ ਕਯੋਂ ਕਰਿ ਨੀਕੇ ਸਮੁਬਾਵਹੁ । ਅਪਨੀ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਕੈ ਦਿਖ- 

_ਰਾਵਹਾਂ? ॥੨੮॥ਸਿੱਖ ਜਾਇ ਪੁਨ ਬਹੁ ਸਮੁਝਾਯੋ । “ਕੈਸੇ ਕਰਹਿ ਅਪਠਿ 
ਮਨ ਭਾਯੋਹਮ ਸਭਿ ਕਹੈ' ਮਾਨ ਬਚ ਲੀਜੈ। ਜਗੜਪਵੀਤ ਪਾਵਨੋ ਕੀਜੈ? 

-॥ ੨੯॥ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨੈ' ਨ ਬਖਾਨਾ । “ਸੁਨਹੁ ਸਿੱਖ ਤੁਮ ਸਭਿ ਸੁਰ 
ਗਯਾਨਾ” । ਮਨ ਤਨ ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਪਨ ਠਾਨਾ।ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਬਿਦ- 
੧ਪਹਾੜ । “ਭਾਵ (ਤਲਵਾਰ) ਬੈਨ੍ਹਣ ਲਈ । 'ਚੱਸੀ । $ਜੈਢੂ । “ਗਲ ਵਿਚ ਜੈਢੂ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ । ੬ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ । “ਹੇ ਦਿੱਵ ਗਿਆਨੀਓ । “ਫ੍ਯੰਗਵਾਕ ਹੈ। 

' '% 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੦੯੫ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੨੮. 

ਮਾਨਾ"॥੩੦॥ਸਨਿ ਸਿੱਖਨ ਗੁਰ ਸੋਂ ਪੁਨ ਕਹਜੋ/ਮਾਨੈ ਨਹਿ ਨ,ਕਰਹਿ 
ਨਿਜ ਕਹਜੋ”। ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਕਲਜ਼ੀਧਰ ਮੁਸਕਾਨੇਂ । ਤਿਨ ਸਿੱਖਨ ਸੋਂ ਬਾਕ ਬਖਾਨੌ ॥੩੧॥ “ਮੋਹਿ ਨਿਕਟ ਆਨਹੁੰ ਅਥਿ ਜਾਇ। ਦਯਾ ਸਿੰਘ 
ਕੋ ਦੇਂ ਸਮੁਬਾਇ । ਕਰੋ ਨਹਿ ਪਹਿਰਤਿ ਤਿਸ ਤੇ ਸਨੈਂ । ਕੋਨ ਗਜਾਨ 
ਕੌ ਮਨ ਮੰਹੋ ਗੁਨੈਂ?॥੩੨॥ ਗਏ ਸ ਤਤਛਿਨ ਜਾਇ ਉਚਾਰੜੋ । “ਉਠਿ 
ਕਰਿ ਗਮਨਹਂਹਗੁਰੂ ਹਕਾਰਜੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਰਹਿ ਭਲੋ ਫੁਰਮਾਵਨਿ।ਤਬਹਿ 
ਜਨੌਊ ਪਾਵਨ ਪਾਵਨ”"॥੩੩॥ਸੁਨਤਿ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਉਠਿ ਭਾ ਖਰੋ। ਜਾਇ 
ਪਾਇ ਪੰਕਜ ਮੈਂ ਪਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਗਜਾਨੀ ਮੁਖਹੁ ਬਖਾਨੀ । ਪਸਿੱਖਨਿ 
ਬਾਂਨੀ ਕਯੋਂ ਨਹਿੰ ਮਾਨੀ?॥੩੪॥ਕਯੋਂ ਨ ਰਚਹਿ ਐਸੀ ਬਿਧਿ ਤੋਰੇਊਰਹਜਸੋ 
ਸਦਾ ਜਹੋਂ ਧਾਰਿ ਅਗੇਰੇ” । ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰਾ/ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ 
ਜੀ ਬਾਕ ਤਮਾਰਾ॥੩੫।ਆਸਾਵਾਰ ਮਝਾਰ ਸੁਨਾਵਨ। ਜੱਗ੍ਰਪਵੀਤ ਕਰੇ 
ਜਿਮ ਪਾਵਨ । ਸੋ ਮੈਂ ਲਖਿ ਕਰਿ ਅਰਪਨਿ ਕਰਰੋ।ਰਾਵਰਿ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੋ 
ਧਰਜੋ ॥ ੩੬ ॥ ਗ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕ ॥ 

ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਮੈਤੋ੪ ਸੂਤੁ ਜਤ ਰੀਢੀ ਸਤੁ ਵਟੁ ॥ ਏਹ ਜਨੇਉ ਜੀਅ ਕਾਂ ਹਈ ਤ 
ਪਾਂਡੇ ਘਤੁ ॥ ਨਾ ਏਹੁ ਤੁਟੈ ਨ ਮਲੁ ਲਰੀ ਨਾ ਏਹੁ ਜਲੈ ਨ ਜਾਇ ॥ ਥੈਠੁ 
ਸੂ ਮਾਣਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲਿ ਚਲੇ ਪਾਇ ॥ 

_ _ ਪੁਨਾ:-ਨਾਨਕ ਸੱਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਤਿਆ। ਤਗੁ ॥ 
ਚੌਪਈ।ਇਤਯਾਦਿਕ ਤਬਿ ਬਰਨਜੋ ਤਹਾਂ/ਜਗ3ਪਵੀਤ ਸੁਖਦ ਸਚ ਮਹਾਂ। 
ਮਨਮੱਤ ਕਰਿ ਮੈਂ ਤਯਾਰਜੋ ਨਾਂਹੀ।ਖੋਜ ਲੀਨਿ ਗੁਰ ਆਸ਼ੇ ਮਾਂਹੀ॥੩੭॥ 
ਰਾਵਰ ਕੀ ਆਇਸੁ ਸਿਰ ਧਰੈ' । ਉਚਰਹ ਅਬਿ ਤੈਸੇ ਸਭਿ ਕਰੈਂ? । ਦਯਾ _ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸੁਨਜੋਂ ਸੁ ਆਸ਼ੈਪ੍ਰੇਮ ਪਰਖਿ ਕਰਿ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈਂ:-॥੩੮॥#ਇਹ 
ਮੇਰੋ ਸਸਖ ਦਿਢ ਬ੍ਰਹਮ ਗਯਾਨੀ। ਸ਼ੁਕ ਬਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਾਨੀ।ਹਮਰੀ 
ਭਗਤਿ ਵਿਖੇ ਮਨ ਭੀਨਾ । ਅਤਿ ਉੱਤਮ ਨਿਸ਼ਚੈ ਮਨ ਕੀਨਾ ॥ ੩੯॥ 
ਅੰਬ ਤੇ ਆਗੇ ਜੋ ਸਿਖ ਮੇਰੋ । ਰਹਤਿ ਕਹਤਿ ਕੋ ਸਹਿਤ ਬਡੇਰੋ-ਪਾਵਹੁ 
ਕੌਠ ਜਨੋਊ-ਕਹੈ । ਸੋ ਤਨਖਾਹੀ ਨਿਜ ਕੋ ਲਹੈ।੪੦॥ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਅਰ- ਦਾਸ ਕਰਾਵੈ । ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਆਪ ਬਖਸ਼ਾਵੈ । ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦਹਨ ਤੇ 

ਦਦਦ =<<<<=  <=--<-- --- --- 

“ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ । “ਤਦ ਪਵਿੰਤ੍੍ ਜਨੇਊ ਪਾਓਗੇ । “ਜਨੇਊ । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹ:-। 



_. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ਰ (੫੦੯੬) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੨੯, 

ਨਯਾਰੀ।ਧਰਹਿ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿਤ ਸੁਚਾਰੀ'॥੪੧॥ਜਗਤ ਕਾਨ ਤਜਿ ਹੋਹਿ 

ਨਿਰਾਲਾ । ਗੁਰਮਤਿ ਧਾਰਹਿਉਦਤਿ ਬਿਸਾਲਾ” । ਜਗ ਮਹਿ ਜੋ ਮਲੋਛ 

ਬਲਵਾਨਾ । ਮਨ ਮਹਿ ਅਹੈ ਬਿਕਾਰ ਮਹਾਨਾ ॥੪੨ ॥ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਗੁਰ- 

ਮਤਿ ਧਰੋਂ । ਇਨ ਦੋਨਹੁੰ ਕੋ ਨਾਸ਼ਨਿ ਕਰੈ” । ਦੋਨਹੁਂ ਲੋਕ ਲਹੈਂ ਸੁਖ 

ਭਾਰੀ । ਮੈਂ ਤਿਨ ਕੋ ਸੈਗੀ ਮੁਦਕਾਰੀ" ॥੪੩॥ ਹੋਇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ । 

ਹਿਤ ਮਿਰਜਾਦਾ ਕਰਹਿ ਅਨੂਪਸੋ ਸੋ ਸਭਿ ਕੇ ਅੰਗੀਕਾਰ/ਤਿਨ ਸਿੱਖਯ- 
ਨ ਕੇ ਸੈ ਅਨੁਸਾਰਿ! ॥੪੪॥ ਇਮ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਸਿਖ ਸਮੁੜਾਏ । ਅਪਰ 

_ਖਕਾਲ ਬਹੁ ਪੁਨ ਬਿਰਮਾਏ।ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਕੋ ਹੇਗੰਤ ਹਰਖਾਵਹਿ।ਫੂਲਨਮਾਲਾਂ 

ਦੁ ਧੁਖਾਵਹਿੰ ॥ ੪੫ ।। ਇਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰ ਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁਤੇ “ਦਯਾ ਸਿੰਘ 

ਕੌ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੨੮ ॥ 
ਰ੍ ੨੯. , (ਚੱਗੇ ਮੱਯੇ ਮਸਦ ਨੂੰ ਦੈਡ । ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਨਕਲ]. 

_ ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਤਰਾਂ ਸੈ ਪਚਵੇਜਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਬਿਦਤਾਇ।ਸਤਿਵੈਜੇ “ਮਹਿੰਸਤਿ- 
ਗੁਰੂ ਗਹੇ ਮਸੈਦ ਝ੍ਠਾਇ'॥੧॥ਰੌਪਈ ॥ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਨਗਰ ਬਿਸਾਲੋ। 

ਕਾਂਸ਼ੀਂ ਪਟਨਾ ਸਿੱਖ ਬੈਗਾਲੇ । ਗਾਜ਼ੀ ਪੁਰਿ;ਢਾਕਾ/ਮੁੰਗੇਤ । ਰਾਜਮਹਿਲ; 
ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਹੇਰਿ॥੨॥ਫਰਕਾਬਾਦ; ਮਖਸੂਦਾਬਾਦਿ।ਬ੍ਹਮ ਪੁੱਤ ਬਡ ਨਦ 
ਤੇ ਆਵਿ।ਕਹਿਂ ਲਲਰਿ। ਗਿਨੀਐ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਿ ਕੋਦੇਤਿ ਕਾਰ ਗੁਰ ਪਾਇੰ 

ਪਰਸ ਕੇ ॥੩॥ ਦੈ ਮਸੈਦ ਉਤ ਤੋਂ ਧਨ ਲਜਾਵੈਂ । ਅਧਿਕ ਅਰਧ ਤੋਆਪ 
ਛਪਾਵੈ।ਕਛ ਅਰਪਹਿੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਜ਼ਾਨੋ,ਬਹੁ ਧਨਤੇਜਿਨ ਗਰਬ ਮਹਾਨ 
॥੪॥ ਹੀਰੇ ਮੁਕਤਾਂ ਆਦਿ ਜਵਾਂਹਰ । ਆਨਹਿ ਰਾਖਹਿੰ ਪਾਸ ਅਜ਼ਾਹਰ”। 

੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਚਾਰ ਵਾਲੀ । "ਬੜਾ ਪਣੇਗਾ। ਾਵ ਮਲੋਛਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ । “ਅਨੰਦ ਦੇਣ ਰ 
ਵਾਲਾਂ । “ਝੂਠੇ ਮਸੈਂਦ । $ਚਰਨ । “ਲੁਕਾਕੇ । 

#ਵੀਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦੁਤਿਯ ਜਨਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਰਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਤਤ ਹੇਕੇ ਗੁਰ ਸਿਖ ਦ੍ਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । “ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੇ 
ਗਵਨੁ ਮਿਟਾਇਆ ॥/ ਗੁਰੂ ਹਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ਫਿਰ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ 
ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤੀ, ਸਿਖਾ, ਸੁਤ ਧੋਤੀ ਆਦਿ ਉਡਾਕੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਸਭ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਵਰਜ ਕੇ 

ਇਕ ਅਕਾਲ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆਂ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੈਵੂ ਨਹੀਂ ਸੀ. _ 
ਲਾਹਿਆ ਤਾੰ ਇਸ ਸਾਂਖੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ.ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਜ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 

`ਜੈਫੂ ਪਹਿਨਣਾੰ ਤਨਖਾਹੀਏ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ 

ਵੱਖਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਧਾਰਨੀ ਅੰਮਿ੍ਤ ਛਕਣਾ 'ਦ੍ਰਿਜਨਮੇ” ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ । 



ਕੰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। (੫੦੬੭) ` `ਰਿਤੁ ੩। ਅੰ] ੨੯. 
ਬਸਤ੍ਰ ਬਿਭੂਖਨ ਮੋਲ ਬਡੇਗੇਸਿੱਖਨ ਤੇ ਲੇ ਗਖਤਿ ਡੇਰੇ॥੫॥ਪੂਜਾਦਰਬ 
ਖਾਇੰ ਬਯਸਾਰੀ । ਸ਼ਰਧਾ ਛੋਰਿ ਗਈ ਮਤਿਮਾਰੀ ।-"ਹਮ ਸਕੇਲ ਗੁਰਕੋ 
ਧਨ ਦੌਹੇਂ।ਨਤੁ ਘਰਬੈਠੇ ਕਿਤ ਤੇ ਪੈਹੈਂ-॥੬॥ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਮਨ ਜਾਨਤਿ 
ਗਰਬੈਂ। ਲਾਖਹੁੰ ਨਿਜ ਘਰ ਰਾਖਹਿੰ ਦਰਬੈ। ਸਿੱਖ ਬੈਗਾਲੋ ਤੇ ਇਕ ਆਯੋ, 
ਥਾਨ ਬਾਦਲਾ ਕੋ ਇਕ ਲਯਾਯੋ।੭॥ਕਰਯੋਆਨਿ ਆਲੰਦਪਰਿ ਡੇਰਾ।ਔਰ 

_ਸੈਗ ਜਿਹ ਸੈਗ ਘਨੋਰਾ । ਜਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਭਾ ਲਗਾਈ। ਦੇਨਿ ਲਗੇ 
ਦਰਸ਼ਨ ਸਮੁਦਾਈ॥੮॥ਪੂਰਬ ਕੀ ਸੈਗਤਿ ਜੋ ਭਾਰੀ। ਅਨਿਕ ਅਕੋਰਨਿ 
ਕੋ ਕਰ ਧਾਰੀ।ਪਹੁੰਚਿ ਕਰਯੋ ਦਰਸ਼ਨ-ਗੁਰ ਕੋਰਾਬੈਦਨ ਕਰਿ ਕਰਿ ਭਾਉ 
ਘਨੋਰਾ ॥ ੯॥ ਸਰਬ ਅਕੋਰ ਅਰਪ ਕਰਿ ਆਗੇ । ਧਰਯੋ ਥਾਨ ਜਗ- 
ਮਗਦਤਿ ਜਾਗੇ।ਸਭਾ ਸਰਬ ਅਵਿਲੋਕਤਿ ਕਹਜੋ“ਵਸਤ ਅਜਾਇਬਇਕ 
ਇਹ ਲਹਜੋ ॥ ੧੦ ॥ ਆਗੈ ਇਸ ਕੇ ਸਮ ਨਹਿ ਦੇਖਾ । ਲਗੜੋ ਹੋਇਗੋ 
ਦਰਬ ਬਿਸ਼ੇਖ਼ਾ!। ਜਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਓਰ ਨਿਹਾਰਾ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਤਿਨ 
ਬਾਕ ਉਢਾਰਾ ॥ ੧੧ । “ਹੈ ਪੁਭੁ ਪਠਯੋ ਥਾਨ ਇਕ ਆਗੇ। ਇਸ ਕੀ 
ਸਮ ਜਿਸ ਕੋ ਧਨੁ ਲਾਗੇ । ਹੁਤੋ ਜ਼ਨਾਨਾ ਇਹ ਮਰਦਾਨਾ । ਰਾਵਰਿ ਪਹਿ-. 
ਰਨਿ ਹਿਤ ਮੈਂ ਆਨਾ ॥੧੨॥ਪੁਰਬ ਪਠਜੋ ਜ਼ਨਾਨਾ ਜੋਇ। ਪਹਿਰਯੋ ਮਾਤ 

_ਕਿਥੋਂ ਨਹਿ ਸੋਇ ? ਕਰਹੁ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀ । ਪਹਿਰਹੁ ਬਸਤ ਆਪ 
ਇਕ ਬੇਰੀ॥੧੩॥ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਕਹਜੋ । ਪ੍ਰਥਮ ਥਾਨ ਤੋਂ 
ਹਮ ਨਹਿੰ ਲਹਜੋ । ਪੂਛਹ ਕੋਸ਼ਪਤੀ ਕੋ ਸੋਇ । ਆਯਹੁ ਧਰੜੋ ਪਹੁੰਚਿਓ 
ਹੋਇ! ॥ ੧੪॥ ਗਯੋ ਦਾਸ ਖੋਜਯੋ ਬਲ ਸਾਰੇ । ਸਭਿਨਿ ਕਹੜੋ “ਹਮ 
ਨਹੀ' ਨਿਹਾਰੇ” । ਸਿਖ ਕੋ ਬੂੜਯੋ “ਤੈ' ਕਿਸ ਦੀਨਾਉਕਿਨਹੁੰ ਨ ਆਨਜੋਂ; 
ਹੇਰਨਿ ਕੀਨਾ”॥੧੫॥ ਸੁਨਤਿ ਬੈਗਾਲੀ ਕਹਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਪ੍ਰਥਮ ਮਸੈਦ 
ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸਸੋ ਗੁਰ ਕਾਰ ਤਹਾਂ ਤੋ ਲੋਤਿਗੁਰ ਕੈ ਨਿਕਟ ਆਨਿ ਸਭਿ 
ਦੇਤਿ॥੧੬॥ਮਰਜੋ ਸੁ ਪਾਛੈ ਚੈਯਾ ਮੈਯਾ। ਆਨਹਿ ਸਕਲ ਕਾਰ ਦੈ ਭੈਯਾ। 
ਬਹੁ ਤਾਗੀਦ ਕੀਨਿ ਮੈਂ ਦੇਤਿ-। ਅਰਪਹ ਜਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨਿਕੋਤ-॥ ੧੭ ॥ 
ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਿਬੂੜੀਅਹਿ ਤਾਂਹੀ।ਦਿਯੋਬਾਦਲਾ ਕਿਸ ਕਰਮਾਂਹੀ।ਸੁਨਤਿ 
ਪ੍ਰਭੂ ਕੈ ਕੋਪ ਬ੍ਸਾਲਾ । ਕਰਯੋ ਹੁਕਮ ਆਨਕੋਂ ਤਤਕਾਲਾ॥ ੧੮ ॥ 
ਪਰਮ ਇਉਂ ਵਿਚਾਰ ਹਲ:-ਇਕ ਪਦਾ ਕੱ. ਜੋ ਿੱਲਤਰਾ ਪਾਕ ਉਲੀਂਦਰ। 
`(ਬਜ਼ਾਨਾ) ਦੇਖਿਆ ਹੈ । “ਦੇਵੇਂ ਭਿਰਾ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੦੯੮) __ ਰਿਤੁ ੩ । ਐ ੨੯. 

ਗਯੋ ਸੁਭਟ ਬੈਠੇ ਜਹਿਂ ਪਾਯਹੁ। ਆਨਿ ਸਭਾ ਸੈਂ ਸੋ ਠਹਿਰਾਯਹੁ' ਬੂਝ 

ਕਹਾਂ ਥਾਨ ਤੈਂ ਆਨਾ ?ਮਤਿਸ ਛਿਨ ਇਕ ਸਿਖ ਊਚ ਬਖਾਨਾ ॥੧੯॥ 

“,ਹਾਂਰਾਜਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ' ਦੇਖਾ।ਪਹਿਰਯੋ ਇਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਯਾ ਵਿਸ਼ੇਖ।ਚਲੀ 
ਜਾਤਿ ਕਿਹ ਬੜਾਹ ਸਮਾਜ। ਅਦਭਤਿ ਦੁਤਿ ਬਹੁ ਧਨ ਤੋ ਸਾਜਾ੨੦॥' 

ਨਹਿ ਬੋਲਯੋ ਚੈਯਾ ਧਰਿ ਮੌਨ।ਪਠੇ ਸੁਭਟ ਤਬਿ ਤਿਸਕੋ ਭੌਨ।ਖੋਜਯੋਭਲੋ 

ਨਿਕਾਸਯੋ ਸੋਇ। ਆਨਜੋਂ ਸਭਾ ਬਿਖੇ ਜਬਿ ਸੋਇ ॥ ੨੧॥ ਦੇਖਤਿ ਸਗਰੇ 

ਰ `ਥਾਨ ਮਿਲਾਯੋ । ਦੋਨਹੁੰ ਕੋ ਇਕਸਮ ਦਰਸਾਪ।ਕਰਮੋ ਹੁ ਹਕਮ॥“ਇਸ ਦਿਹ 

ਲਟਕਾਇ।ਸਿਰ ਤਰ ਕਰਿਕੈ ਦੇਹ ਸਜ਼ਾਇ॥੨੨॥ਪਾ੫ ਬਿਲੰਦ ਮਸੈਦਨਿ ' 
ਕਰੇ । ਹੋਹਿ ਪਵਿੱਤ ਮਾਰਤਉ ਮਰੈ” । ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਹੁਕਮ;ਜਾਟ ਸੋ ਚੈਯਾ । 
ਗਹਿ ਦਿਢ ਬੈਧ ਦੇਹਿ ਲਟਕੌਯਾ॥੨੩॥ਦੇ ਸਜ਼ਾਇ ਬੈਧਨ ਕਰਿ ਰਾਖਾਨਂ। 

ਸ਼ਰਧਾ ਹੀਨ ਸਭਿਨਿ ਨੇ ਲਾਖਾ । ਅੰਤ ਮਮੈਦਨ ਕੋ ਗੁਰ ਚਹਾ।ਜੇ ਕਰਤੇ 
ਸਿੱਖਨ ਦਖ ਮਹਾਂ ॥ ੨੪।। _ ਦਇਿਕ ਦਿਨ ਸਭਾ ਬਿਖੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ । ਉਚੇ 

ਤਖਤ ਸੁਹਾਵਤਿ ਰੂਹੇ।ਸ੍ਹਂਗੀ ਭਾਂਡ ਆਇ ਕਹਿ ਪਾਸਾ । “ਹੁਕਮ ਹੋਇ ਤਾਂ 

ਕਰਹਿ ਤਮਾਸਾ! ॥੨੫॥ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕਹਜੋ “ਮਮੈਦ ਬਨਾਵਹੁ। ਸ੍ਰਾਂਗ ਕ੍ਰਿਯਾ 
ਇਨ ਕੀ ਦਿਖਰਾਵਹਾ । ਸੁਨਿ ਆਇਸੁ ਇਕ ਬਨਯੋ' ਮਸੈਦ । ਜਾਮਾ 
ਪਾਯਹ ਗਰੇ ਬਿਲੌਦ ॥ ੨੬ ॥ ਬੇਸ੍ਹਾ ਸੈਗ ਲੀਨਿ, ਚਢਿ ਘੋਰੀ । ਚਲੋ 
ਕਾਰ ਉਗਰਾਹਨਿ ਓਰੀ । ਸਿਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਿਰਧਨ ਕੇ ਘਰ ।.ਉਤਰਜੋ 

ਜਾਇ ਮੈਗ ਦੈ ਨਫ਼ਰ” ॥ ੨੭ ॥ ਪਿਖਿ ਸਿਖ ਤਤਛਿਨ ਵਿਕਰ ਉਦਾਰਾ। 
ਲੀਠਨਿ ਰਜਤਪਣ ਕਿਤਹੁੰ ਉਧਾਰਾ । ਧਰਿ ਆਗੇ ਤਿਨ ਬੈਦਨ ਕਰੀ । 
ਕਹੜੋ ਮਸ਼ੈਦ ਰਿਦੈ ਰਿਸ ਭਰੀ॥੨੮॥“ਕ੍ਯਾ, ਕੀਨਸਿ ਮੂਰਖ ਤੈਂ ਏਹਪੰਜ 
ਰਜਤਪਣ ਕੋ' ਨਹਿ ਦੇਹੁ। ਗਾਰਿ ਨਿਕਾਰ ਰਜਤਪਣ ਲੀਕੇ । ਬਾਰਬਧੁ 
ਵਿਸ਼ਿ ਦਯੋ ਬਰੀ ਕੌ ॥ ੨੬ ॥ ਸਿਖ ਦੁਖ ਪਾਇ ਗਯੋ ਘਰ ਮਾਂਹੀ। ਅਸਨ 

` ਘਨ ਕੰਠ । ਅਨ ਨਾਗ ਪਏ 1 ਜਥਾ । %$ ਜੱਟ ਚੈਯੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ 
ਜਕੜ ਕੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ । (%) ਜਰਾੰ (ਸਿੰਘਾਂ) ਨੇ” । “ਨੌਕਰ । ਰ 

#਼ਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋੜੀ ਦੇਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕੀ ਖੋਟੇ ਮਦਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾਤੱਕ ਲੈਣ,ਫੇਰ 
_ਛਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਗਾਲ ਦੇਸ਼ ਜਾਣੋ ਰੋਕ 
ਦਿੱਤਾ, ਇਉਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀਣਤਾ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗ ਗਈ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆਂ । ਰ੍ 



_ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨੀ _(੫੦੯੯) _ਰਿਤ ੩ । ਅੰਸੂ ੨੯. 

ਹੇਤੁ ਕਛ ਪਾਵਤਿ ਨਾਂਹੀ । ਤਿਯ ਕੀ ਨਾਥ ਅਲਪ ਧਨ ਕੋਰੀ । ਧਰੀ 

ਦੁਕਾਨ ਜਾਇ ਤਿਸ ਬੇਰੀ ॥ ੩੦ ॥ ਦਾਲ ਉਰਦ ਕੀ ਛਮਕ ਬਨਾਈ” । 
ਗੌਧੁਮ ਕੋ ਫੁਰਕੋ” ਸਮੁਦਾਈ । ਕਰਿਕੈ ਤਯਾਰ ਗਯੋ ਕਰਿ ਜੋਰੇ । “ਅਚਹ 

'ਅਸ਼ਨ ਚਲੀਐ ਗਿਹ ਓਰੇ? ॥ ੩੨ ॥ ਸੁਰਾਪਾਨ ਤੇ ਮਸਤ ਮਹਾਨਾ । 

ਘੂਮਤਿ ਕੀਨੋ ਸਦਨ ਪਯਾਨਾ । ਚੌਕੀ ਪਰ ਬਿਠਾਇ ਸੋ ਲਯਾਯੋ । ਦੇਖਤਿ 
ਕੈਧਯੋ ਕਰ ਅਲਾਯੋ ॥੩੨॥ “ਕਹਾਂ ਅਸਨ ਗੁਰ ਮਾਰੇ ਆਨਾ?ਉਇਹ ਨਹਿ 
ਖਾਹਿੰ ਹੈਂਮਾਰੇ ਸ੍ਹਾਨਾਪਾਪੀ ! ਤੁਵ ਘਰ ਮਹਿ ਗੁਰ ਆਯੋ।ਕਹਾਂ ਭਾਉ ਕਰਿ 

ਅਸਨ ਅਚਾਯੋ ??॥ ੩੩ ॥ ਫੁਰਕੇ ਕੂਕਰ ਦਿਸ਼ਾ ਬਗਾਏ । ਦਾਰ ਗੇਰਿ 
ਤਾਹਿ ਤਹਿ ਦੀਨਿ ਬਹਾਏ।ਰਿਸ ਤੇ ਉਠਜੋ ਸਿੱਖ ਕਰਿ ਜੋਰਤਿਮਸਤਕ ਟੇਕਤਿ 

`` ਬਹਰ ਨਿਹੋਰਤਿ ॥ ੩੪ ॥ ਕਹਹੁ ਆਪ, ਸੋ ਅਸਨ ਬਨਾਵਹੁੰ । ਨਹਿ 
_ ਉਧਾਰ ਨਿਰਧਨ ਮੈਂ ਪਾਵਹੁੰ? । ਕਹਿ ਮਸ਼ੈਦ “ਸੁਨਿ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ!ਕਰਹੁ 

ਤਿਹਾਵਲ ਆਮਿਖ ਤਯਾਰੇ ॥੩੫॥ ਆਨ ਬਾਰਨੀ' ਪੂਰ ਸੁਰਾਹੀ । ਚਾਵਰ 
ਸੂਖਮ ਕਰਿ ਤੋਂ ਖਾਹੀ' । ਨਤੁ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰੋਂ । ਦੋਸ਼ ਅਨੇਕ ਤੋਹਿ 
ਪਰ ਧਰੌ? ॥੩੬॥ ਸੁਠਿ ਸਿੱਖਨ ਕਰ ਜੋਰਿ ਮਨਾਯੋ। ਨੱਥ ਬੇਚ ਸੋ ਸਗਲ 

ਬਨਾਯੋ । ਖਾਯੋ ਬੇਸ੍ਹਾ ਸਹਿਤ ਮਸੈਦ । ਤਉ ਤਾੜਨਾ ਕਰਤਿ ਬਿਲੈਦ ॥ 
੩੭॥ ਅਚ਼ਵਹਿ ਮਾਸ ਬਾਰਨੀ ਪੀਵਤਿ । ਕਰਿ ਕਰਿ ਹੁਕਮ ਹੈਕਾਂਰੀ 
ਬੀਵਤਿ । ਕਹਤਿ ਭਯੋ “ਅਬਿ ਦੇਹ ਬਿਦਾਈ । ਗੁਰੂ ਨਿਕਟ ਜੋ ਲੇ ਕਰਿ 

ਜਾਈ? ॥੩੮॥ ਸਿਖ ਸਚਿੰਤ ਸੁਨਿਕੈ ਅਤਿ ਹੋਵਾ । ਦੇਨਿ ਹੇਤ ਕੁਛ ਘਰ 
ਨਹਿੰ ਜੋਵਾ । ਤਬਿ ਲਹਿੰਗਾ ਤ੍ਰਿਯ ਕੋ ਲੋ ਗਯੋ ।ਏਕ ਰਜਤਪਣ ਆਨਤਿ 
ਭਯੋ ॥ ੩੯॥ ਮੱਤ ਸੁਰਾਂ ਕਰ ਦੈਨਿ ਜੁ ਲਾਰਮੋ“। ਦੇਖਤਿ ਕ੍ਰੋਧ ਮੂੜ ਕੇ 
ਜਾਗਜੋ । ਸਿੱਖ ਪਰੰਜੋ ਪਾਇਨ ਪਰ ਜਬੈ । ਲਾਤ ਪਰਹਾਰ ਕਰਤਿ ਭਾ ਤਬੈ । 

੪੦ ॥ ਓਧਿਕ ਧਿਕ ਤੈਂ ਇਮ ਜਨਮ ਗਵਾਯੋ । ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਹਾਂ ਇਕ 
ਲਯਾਯੋ। ਲਿਯੋ ਰਜਤਪਣ ਨਫਰੱ ਉਠਾਇ। ਗਾਰਿ ਨਿਕਾਰਤਿ ਸਿਖ ਕੌ 
ਜਾਇ ॥੪੧॥ ਬੇਸਯਾ ਕੋ ਕੌਰੀ ਭਰਿ ਚਲਯੋ । ਰਹਜੋ ਬਿਸੂਰਤਿ ਸਿਖ ਦਖ 
ਭਰਜੋ । ਕਰਿ ਕਰਿ ਸਾਂਗ ਭਾਂਡ ਪਿਖਰਾਵੈ । ਕ੍ਰਿਆ ਬੇਖ ਸਗਰੀ ਦਿਖਰਾ 

ਕਦ ਪਿਤਤ ਉਨ ਗੇ ਗਨੀ (ਅਨੇਕ ਫੁਲਕੇ । “ਮੈਂ ਨਿਰਧਨ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ 
ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । “ਸ਼ਰਾਬ। “ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਦੇ ਹੱਥ ਜਦ ਦੇਣ ਲੱਗਾ।£ਨੌਕਰਨੇ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੧੦੦) ਰਿਤੁ ੩ ਅੰ ੩6. 

ਵੈਂ#॥੪੨॥ ਚਲੇ ਗਰਬ ਤੇ ਗਾਰਿ ਨਿਕਾਰਤਿ । ਏਕ ਭਾਂਡ ਸਿਖ ਬਨਿ ਪ੍੍ 
ਆਰਤਿ । ਗੁਰ ਸਮੇਤ ਪਿਖਿ ਸਭਾ ਅਚੈਭਾ।-ਕਰਤਿ ਮਸੈਦ ਇਤਿਕ ਬਡ 
_ਦੈਭਾ|-॥੪੩॥ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਨਿ ਕੋ ਦੁਖ ਤਿਸ ਕਾਲ।ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਉਰ ਕ੍ਰੋਧ 
ਬਿਸਾਲਾ । ਰਕਤ ਨੋਤ੍ ਕਰਿ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ । ਗਹਹੁ _ਮਸੈਦਨਿ ਜੋ 
ਜਿਸ ਥਾਨਾ ॥੪੪॥ ਮੁਸ਼ਕੈਂ ਦੈ ਦੈ ਆਨਹੁ ਜਾਇ । ਬੈਧਿ ਕੈਦ ਮਹਿ ਦੇਹੁ 
ਸਜ਼ਾਇ। ਪ੍ਰਾਨ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖ ਮਮ ਪਜਾਰੇਇਿਤੋ ਕਸ਼ਟ ਦੀਨਸਿ ਹੱਤਯਾਰੇ 

_ ॥ ੪੫॥ ਤਊ ਧੈਨ ਸਿਖ ਸਿੱਖੀ ਰਾਖੈ। ਸਹਿ ਸੈਕਟ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੁ ਕਾਂਖੇ 
ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਤਿ ਨਿਤ ਰਹੇਅਬਿਲੋਂ ਨਹਿ ਕੁਚਾਲ ਇਨ ਲਹੇ'॥੪੬॥ 
ਚਹੂੰ ਦਿਸ਼ਨਿ ਮਹਿੰ ਲਿਖੇ ਪਠਾਏ । ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਗਹਿ ਗਹਿ ਲਯਾਏ । 

_ਬੈਧਿ ਬੈਧਿ ਕਰਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਮੈਦਨਿ।ਦਖ ਬਿਲੈਦ ਦੇ ਕਰੇ ਨਿਕੋਦਨ'॥੪੭॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁੰਤੇ “ਮਮੈਦਨ” ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਏਕਊਨ 

ਤ੍ਰੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥੨੯॥ _ ੩੦. [ਭਾਈ ਤਖਤ ਮਲ ਫੇਰੂ । ਭਾਈ ਰਾਊ ਆਦਿ ਮਸੈਂਦ] । 
ਦੌਹਗ ॥ ਗਹਿਨ ਗਏ ਕੋਤਿਕ ਡਰੇ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਘਿਘਿਆਇ । ਖੋਟ 

ਅਲਪ ਤੇ“ਬਚ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਗੁਰਰਾਇ॥੧॥ਰੌਪਈ॥ ਇਕ ਨੱਕੇ ਮਹਿ 

ਹੁਤੋ ਮਸੈਦ । ਤਿਸੀ ਦੇਸ਼ ਲੇ ਕਾਰ ਬਿਲੋਦ । ਪਾਇ ਤ੍ਰਾਸ ਆਨੰਦਪੁਰਿ 

ਆਯੋ।ਸਭਿ ਇਸਤੀ ਕੋ ਬੇਖ ਬਨਾਯੋ॥੨॥ਪਹਿਰ ਘਾਘਰੋ ਸਿਰ ਗੁੰਦਵਾਇ। 

ਮਾਤਨਿ ਪਾਸ ਪ੍ਰਵੈਸ਼ਜੋ ਜਾਇ । ਨਾਮ ਤਖਤਮਲ ਕਹੀਅਹਿ _ਤਾਂਹ । 
ਗੁਰ ਤੇ ਧਰਯੋ ਤ੍ਰਾਸ ਮਨ ਮਾਂਹਿ॥੩॥ਤਬਿ ਜੀਤੋ ਸੁੰਦਰੀ ਤਿਸ ਹੇਰ।ਪਰਯੋ 

੧ਹੁਣ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਚਾਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿੱਠਾ (ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ) । (%) ਜਾਣੀ ਨਰੀਂ' ਗਈ । 

ਕਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, । “ਫੜਨ ਗਿਆਂ _“ਬੋੜਾ ਖੋਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ । ਰ : 
`#ਕੁੰਡਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਵਰਤ ਰਹੀ ਗਲ, ਯਾ ਸਾਧਾਰਨ 

ਵਰਤ ਰਹੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅਤਿਸ਼ੈ ਬੁਰਾ 

ਨਮੂਨਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ । ਮਮੈਂਦ ਬਹੁਤ ਨੀਚ ਹੋ ਗਏ ਹੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹ ਭੰਡਾਂ ਨੇ ਨਕਲਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿ- 

ਜੈਤਾ ਦਿਖਲਾਈ।, ਜਿਸ ਤੇ ਜੋਧ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਵਿਚਲੇਂ ਮੇਲ ਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਦੌਗੇ 
ਤੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਚੈਰੇ ਬੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਸੋ 

__ ਪਪਾਪੀ ਝੰਡੇ ਤੇ ਪੁੰਨੀ ਨਿਵਾਜੇਂ । ਤੀਹਵੇਂ ਅੰਸੂ ਵਿਚ ਭਲਿਆਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਣਗੇ । 
ਪੂਜਾ ਦਾ-ਧਾਨ ਜੈ ਨਿਡਰ ਹੋਕੇ ਵਰਤੇ ਉਸਦੀ ਮਤਿ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ` ਰਹਿੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਮਸੈਂਦ 
ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਹੰਤ ਚਾਹੋ, ਮੈਤ ਹੋਵੇਂ ਚਾਹੋ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ 'ਤਿਉ 
ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਬਾਕ ਹੈ ਵਿਹੁ ਖੰਡੂ ਪਾਜੁ” [ਭਾ: ਗੁ: ੩੫- ੨, -' ੦. > . 



ਦੈਬੇ ਹੇਤੁ ਬਖਾਨਾਂ ॥ ੪॥ “ਤਜਾਗ ਦੇਹ ਤੂੰ ਅਬਿ ਡਰ ਗਿਨਤੀਹਮ ਪੁਭੁ 
ਸਾਥ ਭਨਹਿੰ ਬਹੁ ਬਿਨਤੀ । ਜੜੋਂ ਕਯੋਂ ਕਰਹਿ ਬਚਾਵਨ ਤੇਰੋ। ਉਰ 
ਸਿਮਰਹ ਗਰ ਨਾਮ ਬਡੇਰੋ॥੫॥ਇਕ ਕੋਸ਼ਠ ਮਹਿ ਤਾਂਹਿ ਬਿਠਾਏ। ਗਈ 
ਇਕੰਤ ਕੈਤ ਕੌ ਪਾਏ । ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ । “ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਤੁ ਤੁਮ 
ਤੇ ਕਛੁ ਨ ਛਾਨੀ ॥ ੬॥ ਰਿਦੈ ਦੀਨ ਹੁਇ ਪਰੈ ਜੁ ਸ਼ਰਨੀ । ਤਿਸ ਕੀ 
ਕਰਨ ਗੋਪਤਾ ਬਰਨੀ'। ਇਮ ਉਪਦੇਸ਼ਹ ਅਰ ਪ੍ਰਣ ਧਾਰਹੁ । ਅਹੈ ਧਰਮ 
ਇਮ ਪਰਉਪਕਾਰਹੁ॥੭ਮਕਹੈਂ ਕਹਾਂ;ਜੋ ਨੱਕੇ ਦੇਸ਼। ਹੁਤੋ ਮਸੈਦ ਸਤ੍ਰਾਸ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਧਰਿ ਕੌ ਤਨ ਮਹਿ ਬੇਸਾਂ। ਅੰਤਹਿਪਰ ਮਹਿੰ ਆਨਿ 
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾ ॥ ੮ ॥ ਐਬਿ ਲੋ ਨਹੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ ਮੁਖ ਆਈ। ਤ੍ਰਾਸ ਆਪ ਕੋ ਪਾਇ 
ਗੁਸਾਈ'। ਛਪਯੋ ਸਦਨ ਮਹਿ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰਯੋ। ਜੇ ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਕਰਜੋ ॥੯॥ ਤਉ ਬਖਸ਼ਿਬੇ ਉਚਿਤ ਬਖਾਨੋ। ਆਨਿ ਹਮਾਰੇ ਢਿਗ ਘਿਘਿ- 
ਆਨੋ?। ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਕਰਮ ਮਸੈਦ ਜੁ ਕੀਨਿ। ਬਿੰਗਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖੰਸ਼ਿ ਸ 
ਦੀਨਿ”ਂ ॥ ੧੦॥ ਅਬਿ ਲੌ ਸੁਨੀ ਜਾਇ ਤਿਨ ਰੀਤਿ । ਗਾਦੀ ਬੈਠਤਿ ਹੈਂ 
ਇਸ ਰੀਤਿ । ਏਕ ਬਾਰ ਤਿਯ ਬੇਸ ਬਨਾਵੈਂ । ਮਸਤਕ ਟੇਕਿ ਫੇਰ ਉਤ- 
ਰਾਵੈਂ ॥੧੧॥ ਇਸ ਬਿਧਿ-ਕੌਚਿਤ ਡਰਤਿ ਮਸੈਦ । ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸ਼ਜ਼ਧਾਲੁ 

_ਬਿਲੀਦ । ਸੋ ਬਖਸ਼ੇ ਭੇ ਗੁਰ-ਅੱਨੁਸਾਰੀ । ਤਜਿ ਹੰਕਾਰ ਸੁਮਤਿ ਉਰਧਾਰੀ. 
॥੧੨॥ਨਹਿੰ ਅਪਰਾਧ ਪਰੱਥਮ ਸਮ ਕਰਜੋ। ਸਿੱਖੀ ਭਾਉ ਭਲੇ ਚਿਤ ਧਰੜੋ। 
ਇਕ ਦਿਨ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨਜੀਕਾ । ਬੈਠਕੋ ਸਭਾ ਲਗੀ ਜਹਿਂ ਨੀਕਾ 

॥੧੩॥ ਗੁਰੂ ਸੁਨਾਵਨਿ ਹੇਤ ਬਖਾਨਾ । “ਨੱਕੇ ਬਿਖੈ ਮਸੈਦ ਮਹਾਨਾ। ਫੇਰ 
ਨਾਮ ਅਧਿਕ ਧਨ ਖਾਵੈ । ਤਿਸ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਰਹੈ ਹਰਖਾਵੈ ॥ ੧੪॥ ਅਬਿ ਨ 

_ਨਹਿਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਿੰ ਆਯੋ। ਹੋਇ ਦੀਨ ਨਹਿ ਨਿਜ ਬਖਸ਼ਾਯੋ । ਪਈ 
ਮਸ਼ੈਦਨਿ ਏਤਿਕ ਮਾਰਾ । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਨਹੀਂ ਤਾਸ ਉਰ ਧਾਰਾ?॥ ੧੫॥ 
ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਖ ਪੰਚ ਪਠਾਏ।“ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਮ ਤਿਸ ਗਹੀਅਹਿ ਜਾਏ। 
ਕਰਿ ਬੈਧਨ ਕੋ ਦੋਨਹੁੰ ਹਾਥਪਕਰਹ ਸ਼ਮਸ ਓੰਜ ਕੇ ਸਾਥ॥੧੬॥ ਬੈਠਯੋ. 
ਉਠਜੋ ਹੋਇ ਜਿਸ ਬੇਸ । ਹਮ ਵਿਗ ਆਨਹੁ ਜਲਦਾੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । ਲਿਖਕੋ 

੧ਰਖਿਆ ਕਰਨੀ ਕਹੀ ਹੈ । “ਛੇਤੀ । 
ਇਹ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛਕ ਮਮੈਂਦਾਂ ਦੇ ਭੈ ਖਾਕੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੰਲਕੀ ਦੱਸ ਹੈ ਰ 



_ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ) __ ( ੫੨੦੨) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੩੦. 

ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਿਧਿ ਸੋਈ । ਲੇ ਕਰਿ ਚਲੇ ਉਤਾਇਲ ਹੋਈ ॥੧੭॥ ਜਥਾ 
ਕਰਮਮਗ ਉਲੈਘਨ ਕਰੇ।ਦੇਸ਼ ਦੁਆਬਾ ਤਜਿ ਕਜ਼ਿ ਚਲੇਪੁਨ ਮਾਝੇ ਕੋ 
ਉਲੰਘਤਿ ਭਏ। ਕੇਤਿਕ ਮਜਲ ਅਗਾਰੀ ਗਏ॥੧੮॥ ਪਹੁਤੇਂ ਜਾਇ ਹੁਤੋ 
ਜ਼ਹਿਂ ਡੋਰਾ। ਵੇਰੂ ਸਾਧ ਮਸੈਦ ਬਝੋਰਾਂ । ਕਰ ਤੂੰਬੀ ਲੋਕਰਿ ਤਿਸ ਕਾਂਾ। 
ਜਾਤਿ ਹਤੋ ਉਦਿਆਨ ਬਿਸਾਲਾ॥੧੯॥ਮਾਰਗ ਬਿਥੈਸਿੱਖ ਮਿਲਿਪਗੇਦਯੋ 
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਰਿ ਖਰੇ । ਮਸਤਕਟੇਕਿ ਲਯੋ ਨਿਜ ਹਾਬ/ਕਹਾਂ ਲਿਖਜੋ 
ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਨਾਥਊ॥੨੦॥ਪਠਜੋ ਜਬੈ ਸੋ ਹਿਤ ਕਰਿ ਮਾਨਜੋ। ਹਾਂਬ ਜੋਰਿ 
ਤਿਨਸੈਗ ਬਖਾਨਜੋ“ਜਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਇਸੁ ਹੋਈ।ਸੋ ਬਿਧਿ ਕਰੀਐ 
ਸੈਸ ਨ ਕੋਈ? ॥੨੧॥ ਤਬਿ ਸਿੱਖਨਿ ਲਖਿ ਸਾਧ ਮਹਾਨਾ। “ਸੁਨਹੁ ਕਾਨ 
ਜਿਮ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ । ਬੈਦਨ ਕਰਿਕੈ ਹਾਬ ਤਿਹਾਰੇ । ਸ਼ਮਸ 
ਹਾਬ ਹਮਾਰੇ।੨੨॥ਆਨਦਪੁਰਿ ਲਗਿ ਲੋ ਕਰਿ ਚਲੈਂ। ਚਹੈ' ਸੁ ਕਰੈਂ ਗੁਰੂ 
ਜਬਿ ਮਿਲੈਂ?। ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਸਾਧ ਸ਼ੁਭ ਵੇਰੂ। ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬੋਲਯੋ ਤਿਸ 

_ਬੇਰੁ ॥੨੩॥ “ਮੈਂ ਨਿਤ ਗੁਰ ਆਇਸ ਅਨੁਸਾਰੀਕਰਹੁ ਤਥਾ ਪੁਕੁ ਜਥਾ 
ਉਚਾਰੀ । ਮੈਂ ਨਹਿ ਕਿਤੈ ਪਲਾਇਨ ਹੋਵੇਂ । ਬਿ ਕੈਂਦੀ ਬਰ ਦਰਸ਼ਨ _ 
ਜੋਵੋਂ ॥੨੪॥ ਮੈਂ ਬਿਰਮਯੋ' ਇਤ, ਗਯੋ ਨ ਪਾਸ। ਤਯਾਗਜੋ ਧਰਮ ਧਰਹਿ 
ਜੋ ਦਾਸ । ਖਤਾਵੈਦ ਮਹਿ ਜਾਨਿ ਸੈਭਾਂਰਜੋ । ਲਖਿ ਕਰਿ ਅਪਨੋ ਅਬਹਿ 
ਹਕਾਂਰ੧ੋ?॥ ੨੫ ॥ ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਨ ਬਚ ਸਰਲ ਸੁਭਾਊ । ਸਾਧ ਬੇਖ -ਤਨ 
ਛਲ ਨਹਿ ਕਾਉ । ਕਹਨਿ ਲਗੀ “ਇਮ ਕਰਹਿ ਨ ਕੌਸੇ। ਗਮਨਹੁ ਸੈਂਗ 

ਹਮਾਰੇ ਐਸੇ॥ ੨੬ ॥ ਜਾਠਰੋਂ ਮਾਰਗ ਦੂਰ ਘਨੌਰੋ । ਚਲਿਬੇ ਸੈਕਟ ਸਹੈ 

ਬਡੋਰੋ । ਜੇ ਹਠ ਧਰਹਿ ਕਰਨਿ ਕਹੁ ਵੈਸੀਆਨੰਦਪੁਰਿ ਢਿਗ ਚਲਿ ਕਰਿ 

ਤੈਂਸੇ॥ ੨੭ ॥ ਹੋਤਿ” ਕੁਲ ਮਤਿ ਕੂਰ ਮਸੈਦ । ਤੋਂ ਚਾਲਤਿ ਦੇ ਕਸ਼ਟ 

ਬਿਲੈਦ।ਸਾਧ ਬੇਸ ਸਚਿਆਰ ਉਦਾਰ।ਦਖ ਦੈਬੇ ਚਿਤ ਚਹਿ ਨ ਹਮਾਰਾ? 
॥੨੮॥ ਇਮ ਸੁਨ ਕਰਿ ਡੇਰੇ ਨਹਿ ਗਯੋ । ਸਿੰਘਨਿ ਸੈਗ ਵਹਿਰ ਤੇ ਭਯੋ। 

ਆਨੰਦਪਰਿ ਮਹਿ ਆਨਿ ਪਹੂਚੇ । ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੇਰੂ ਮਨ ਸੂਚੇ ॥੨੯॥ ਬਾਂਮ 

ਦਾਹਿਨੇ ਦੈ ਸਿਖ ਹੋਏ । ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਸ਼ਮਸ਼ ਗਹਿ ਦੋਏ। ਪਕਰੇ ਇਮ 
ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਿ ਗਏ। ਸਰਬ ਸਭਾਂ ਸਭਿ ਦੇਖਤਿ ਭਏ॥ ੩੦ ॥ ਹਾਬ ਬੈਦਿ 
ਖੈਦਨ ਕੋ ਠਾਨੀ। ਬਿਕਸਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਰਾ ਬਖਾਨੀ। “ਨਹਿ ਮਸੈਦ ਸਮ 

੧ਯਬਾਫ਼ਮ । ਲਗਾਤਾਰ । "ਖੜਾਂ ਕਰਕੇ । “ਭੁੱਲ ਗਿਆ। "(ਜੇ) ਹੁੰਦਾ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੂਰ ਲਾ `( ੫੧੦੩ ) `ਰਿਤੁ ੩-। ਅੰਸੂ ੩੦. 

ਚਿਤ ਖੋਟਾ । ਲੰਗਰ ਕਰਤਿ ਗੁਰੂ ਰਖਿ ਓਟਾ॥੩੧॥ਸਿਰੇਪਾਉ ਛੁਟ 
੫੧੧ ੫੧ ਜ ਰੀ ਨ ਅਕਸ 

ਰਾਂ। ਮਮ ਖੀਸਾ ਖਰਚੋ ਕਰ ਤੇਰਾ'॥੩੨॥ਅਬਿ ਤੇ ਖੀਸਾ ਭੀ ਹੁਇ 
ਕਿਤ ਹੋਹੀ? । ਬਨਜੋ ਦੀਨ ਵੇਰੁ ਪੁਨ ਕਹੈ । 
'ਖੀਸਾ ਕਰ ਤੁਮਰੋ ਸਭਿ ਅਹੈ ॥ ੩੩॥ ਜੇ ਮੇਰੋ ਅਵਗੂਨ ਕੁਛ ਪਾਵਹੁ । 
ਸ਼ਾਮੀ ਹੁਇ ਸਜ਼ਾਇ ਫੁਰਮਾਵਹੁ । ਇਸੀ ਰੀਤਿ ਅਘ ਓਘ ਮਿਟਾਇ।ਬਖ- 
ਕੰਧ ਲੀਜੀ ਕਲ ਮਿਲਾਇ ॥ ੩੪ ਹੋ ਭੁ ! ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਤੁਮਾਰੇ। ਦਾਸ 
ਸਦਾ ਹੈਂ ਅਵਗੁਨਿਆਰੇ। __ ਦ ਕੈਬੋਯਨਿ ਕੇਰ।ਗਹਿ ਕਰਿ 
ਤਹਿ ਆਲਰੋ ਤਿਸ ਬੋਰਾ ॥੩੫॥ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਬੁਕ ਤੂੰ ਅਹ?। 
ਮਸੈਦ ਨਹਿੰ!ਤਰਾਸਤਿ ਕਹੈਇਨ ਆਗੇ'ਅਰਪਤਿ ਧਨ ਰਹਜੋ । ਮੈਂ ਏਕਲ 
ਹ੍ਰੈ ਕਿਤਹੂੰ ਨ ਲਹ੧॥੩੬॥ ਰਾਊ ਨਾਮ ਕਹਤਿ ਹੈਂ ਮੈਰੋ। ਲੈਗਰ ਕਰਤਿ 
ਨਾਮ ਪੂਭੁ ਤੇਰੋ । ਸੈਗਤ ਜੋ ਕੰਬੋਅਨਿ ਕੋਰੀ । ਮੈਂ ਉਗਰਾਹਤਿ ਕਾਰ 
ਘਨੋਰੀਂ ॥੩੭॥ ਹੈ ਦਿਪਾਲ ਪੁਰਿ ਮੇਰੋ ਬਾਸਾਨਂ । ਰਾਵਰਿ ਆਸ ਸਦਾ ਭਰ- 
ਵਾਸਾ” । ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਰੂ ਦਿਸ਼ਿ ਲਹਜੋ । “ਹੈ ਪ੍ਰਭੁ ਇਸੀ ਰੀੜਿ ਜਿਮ 
ਕਹਯੋ?॥੩੮॥ ਕੋਟ ਕਮਾਲਿਯ। ਜੋਧ ਮਸੈਦ । ਸੋ ਆਨਯੋ ਸਿੰਘਨ ਕਰ 
ਬੈਧਿਬੂਬਯੋ ਤਿਸ ਕੋ ਪਿਖਤਿ ਗੁਸਾਈਂ/ਕੋਹੈ' ਤੂੰ ਕਿਸ ਨਗਰ ਬਸਾਈਊ? 
॥ ੩੯॥ ਤਾਸ ਪਾਇ ਤਿਨ ਜੋਰੇ ਹਾਥ । “ਨਾਮ ਮੋਹਿ ਜੁਹਦੀ ਕਹਿੰ, ਨਾਬ 
`ਜ਼ੁਹਦਕਹੋਂ ਮੈਂ ਦੇਗ ਅਚਾਵੋਂ।ਯਾਂਤੇ ਜ਼ਹਦੀ ਨਾਮ ਕਹਾਵੋਂ% ੪੦॥ ਪਿਖਿ 

ਹਰ 

ਵੇਰੂ ਦਿਸ਼ਿ ਸੋ ਭਿ ਛੁਟਾਯੋਛੁਟਤਿ ਨਮੋ ਕਰਿਕਰਿ ਹਰਖਾਯੋ।ਦਿਕ ਮਸੈਦ _ 
ਜਗਤਾ ਜਿਸ ਨਾਮੂ । ਲਵਪਰਿ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖ ਜਿ ਧਾਮੁ ॥੪੧॥ ਤਿਨ ਤੇ 
ਉਗਰਾਹਤਿ ਗੁਰ ਕਾਰ । ਸੋ ਗਹਿ ਕਰਿ ਆਨਜੋਂ ਦਰਬਾਰ। ਬੂਝੇ ਤੇ ਹੁਇ 

_ "ਖੀਸਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਖਰਚੀ ਜਾਹ। ੌ ਰਾਵ ਫੇਰੂ ਜੀ ਅਰੈ । ₹ਖਦਗੀ। ਤੀ ਆ 
#ਪਾ:-ਅਹੈ ਵਿ੍ਰਜਾਲ ਪੁਰੇ ਮੋ ਬਾਸਾਂ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਿਪਾਲ ਪੁਰ ਤਸੀਲ ਵਿਚ ਰਾਵਾਂ ਕੇ 

ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਈ ਰਾਉ ਜੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਮਾਧ ਹੈ; ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲਾਦ ਬੀ ਓਥੇ ਹੈ । 
ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੀ ਥੈਂਦਾ ਹੈ । ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਮੋ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੈਲੋ ਰ 
ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਈ ਰਾਉ ਜੀ ਬੀ ਕਮੋ ਸਨ । _ ਰ੍ 

ਕਸਬਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਇਥੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ 
ਹੈ ਧਰਮਸਾਲ ਭੀ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਂਤਾਨ ਭੀ_ਕਮਾਲੀਏ ਵਸਦੀ ਹੈ । ਦੂਜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਖਦੂਮ 
ਪੁਰ ਵੀ 'ਭੇਰਾ ਭਾਈ ਜੋਧਾ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਥਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਚ-ਹੈ। 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੧੦੪) ____`ਰਿਤੁਤੜ। ਅੰਸੂ੩੪, 

ਦੀਨ ਉਚਾਰਾ । ਹੇ ਪੁਭੁ ਲੈ ਕਰਿ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ॥ ੪੨ ॥ ਮਾਂਗਿ ਮਾਂਗਿ 
ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਚਲਾਵੇਂ । ਨਹਿ ਮਸੈਦ ਮੈਂ; ਨਾਮ ਕਹਾਵੋਂ । ਬਿੱਪ੍ਰ ਜਾਤਿ ਮੇਰੀ 
ਸਭਿ ਜਾਨੈਂ । ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਲੈਬੇ ਮੁੜ ਮਾਨੈਂ?॥੪੩॥ ਕ੍ਰਿਪਾਨਿਧਾਨ ਸਨਤਿ 
ਮੁਚਵਾਏ" । ਸਭਿ ਵੇਰੂਂ ਕੇ ਸੈਗ ਮਿਲਾਏ । ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਫਕੀਰ ਮਿਲਿ 
-ਚਾਰ। ਆਏ ਜਹਾਂ ਲਗੜੋ ਦਰਬਾਰ ॥ ੪੪ ॥ ਵੇਰੂ ਕੇ ਚੇਲੇ ਸੁਨਿ ਪਾਛੇਂ' । 
ਪਹੁੰਚੇ ਲੋ ਅਕੋਰ ਕੋ ਆਛੇ । ਚਰਨ ਦਾਸ, ਬਿੰਦਾਬਨ ਦੋਇ। ਖਾਨਸ਼ਾਹਿ; 
ਅਰੁ ਚੂਖਾ ਸਰੋਏ ॥੪੫॥ ਬੜਵਾ ਚਪਲ<ਸੁਹੇਲੀ” ਨਾਮ । ਖਰੀ ਕਰੀ ਆਰੀ 
_ਅਭਿਰਾਮ । ਅਪਰ ਵਸਤੁ ਸਭਿ ਆਗੀ ਧਰੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਅਰਪਨ 
ਕਰੀ॥੪੬॥ਪੋਤਾ ਚੇਲਾ” ਨਾਮ ਸੁੱਮਾਲੀ॥ਜਗਤ,ਭਗਤ/ ਦੋਨਹੁੰ ਲੈ ਨਾ- 
ਲੀ।ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬੈਦਨ ਕੀਨਿ/ਤਿਹ ਛਿਨ ਸਕਲ ਬਖਸ਼ ਕਰਿ ਦੀਨਿ 

“ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ । “ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੇ ਟੁਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ) ਚੇਲੇ ਸੁਣਕੇ'। ਚੰਚਲ । 
ਗਾਈ ਫੇਰੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਚੇਲਾ । “ਜਗਤਾ ਤੇ ਭਗਤਾ । 

#ਫੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਗੁਰੁ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ 
ਸੀ, ਇਹ ਗਜਯਾਤਗੇਯ ਹੋਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨੱਕੇ ਦਾ ਮਮੈਂਦ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ “ਵੇਰ 
ਸੀ । ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਤੇ ਆਤਮ ਅਵਸਥਾ ਤੇ 
ਖੁਸ਼ ਹੋਕੇ “ਵੇਰੂ ਮਚਦਾੜੀ? ਤੇ “ਸੈਂਗਤ ਸਾਹਿਬ! ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੀਏੱ 
ਕੇ ਸ੩ ਦੁਣੀਆਂ ਦੀ ਤਸੀਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਮੀਂ ਤੇ ਜਗੀਰ ਬੀ ਹੈ । 
ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਕਵੀ ਬੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖ ਛੈਂਦ ਟੋਲਨ ਯੋਗ ਹਨ, ਦੋ ਇੱਕ ਜੋ ਰੱਥ 
ਆਏ ਹਨ, ਇਥੇ ਵਿੰਦੇ ਹਾਂ:- 
ਰਾਗ ਸ਼ਾਮ ਕਲਤਨ:-ਸਾਡੇ ਸਜਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਣੀ । ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ 

ਸੁਣੀਵੇ' ਸਾਡੀ ਬੀ ਤਾਂਘ ਤਣੀ । ਤੈਂ` ਜੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨ ਕੋਈ ਅਸੀ ਢੂੰਡੀ ਵਣੀ 
ਵਣੀ । ਫੇਰੂ ਜਾਨ ਸਜਨ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਭਲੀ ਬਣੀ ॥ 

ਰਾਗ ਕਾਨੜ:-ਮਾਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਕਉਣ ਕੱਤੇ ਹੁਣ ਪੂਣੀਆਂ । ਸੁਧ ਬਿਸਰੀ ਮੇਰੀ ਮਤ 
`__ਬਉਰਾਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੈਬੂਣੀਆਂ । ਨੇਹੁੰ ਲਗਾ ਲਗ ਟੁਟਦਾ ਨਾਂਹੀ ਸ਼ਹੁ ਬਾਬੋਂ ਗਲਾਂ 

ਊਣੀਆਂ । ਫੇਰੂ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਨੇਹੁ ਵਿਸਰੈ ਨਾਂਹੀ ਮੁਇਆਂ ਬਿ ਦੁਣ ਚਊਣੀਆਂ । 
`ਗ਼ਗ ਸੂਹੀ ਲਲਿਤ:-ਸ਼ਹੁ ਦੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈ' ਮੰਨ ਵੇ ਅੜਿਆ । ਦਰਦ ਵੈੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰ 

ਤੇ ਧੂਏਂ' ਧੁਖਣ ਸਬ ਸਬਾਹੀਂ'_ ਵੇ ਅੜਿਆਂ । ਡਰਦਾ ਰਹੇਂ ਤੂੰ ਜਬ ਲਗ ਜੀਵੇ 
ਓਹ ਭਾਣੇ ਦਾ ਸਾਈਂ ਵੇ ਅੜਿਆ । ਯਾਂਦ ਕਰੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਨ ਵਿਸਾਰੀਂ ਕਦੇ 
ਨ ਕੰਡ ਵਲਾਈਂ' ਵੇ ਅੜਿਆ । ਫੇਰੂ ਹਾਸਲ ਥੀਆ ਲੋੜੇ ਤ ਮੂਲ ਨ ਕੱਢੇਂ 
ਆਹੀਂ ਵੇ ਅੜਿਆ ॥ ਰ੍ 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧੦੫ ) ਵਾ 

॥ ੪੭ । ਡੋਰਾ ਕਰਯੋ ਉਤਰਿਬੇ ਥਾਨ । ਹੋਤਿ ਭਈ ਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਾਨ । 

ਇਮ ਮਮੈਦ ਹੋਏ ਬਡ ਦੀਨ । ਲਘ ਅਪਰਾਧ ਜਿਨਹੁੰ ਮੈਂ ਚੀਨ ॥ ੪੮॥ 

ਤਕਾਗ ਦਏ; ਬੈਧੇ ਨਹਿ ਮਾਰੇ” । ਲਈ ਨ ਸੈਗਤਿ ਕਾਰ ਅਗਾਰੇ । ਇਕ 

`ਸਾਲ੍ਹੋ ਕੀ ਲਖਿ ਬਡਿਆਈ । ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ॥੪੯। ਦਨੀ- 

ਚੈਦੇ ਤਿਸ ਤਾ ਜਾਨਯੋ। ਹਤੜੋ ਨ ਸੋ; ਬੈਧਯੋਂ ਨਹਿੰ ਆਨਰੋਂ । ਸ਼੍ਰੀ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਸ ਸਦਾਈ । ਕਾਰ ਲੋਤਿ ਮਾੜੇ ਸਮੁਦਾਈ' ॥੫੦॥ ਠੰਦੇ 

ਬੈਦ ਮੈਘਰ ਮੈਂ ਜੋਧਾ । ਲਰੜੋ ਰਿਪੁਨ ਸੋਂ ਧਰਿ ਧਰਿ ਕੋਧਾ। ਰਾਖ ਨਿਕਟਿ 
ਸੋ ਨਾਂਹਿ ਨ ਮਾਰਾ । ਤਉ ਤਿਸੁ ਭਾਵੀ ਪਕਰ ਸੈਘਾਰਾ;॥੫੧॥ ਯੋ ਜਰ 
ਗਈ ਮਮੈਦਨ ਕੋਰੀ । ਜਿਨਹੁੰ ਸਕੇਲੀ ਕਾਰ ਘਨੋਰੀ । ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ 

ਪੰਕਤਿ ੮੫ ਦਾਨੀ” । ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀਨੋ ਹਾਲੀ ॥੫੨॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁਤੇ “ਮਸੈਂਦਨ” ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ 

ਅੰਸੂ॥ ੩੦॥ ੩੧, [ਨੰਦ ਚੰਦ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਜੀ ਲੈਕੇ ਨੱਸਿਆ]। 

ਦੋਹਰਾ॥ ਟੈਦ ਚੈਦ ਕੀ ਬਾਰਤਾ ਸੁਨੀਅਹਿ ਭਯੋ ਬਿਨਾਸ/ਰਾਖੇ ਭੀ ਸੋ ਨਾ 

ਰਹੇ ਭਾਵੀ ਭਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼” ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਹੁਤੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧ ਸੁਜਾਨਾ । 

ਲਿਖਸੋ ਰੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨਿਜ ਪਾਨਾ। ਪੂਰਨ ਕਰਿ ਅਨੌੰਦਪਰਿ ਆਏ। ਇਕ 

ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਉ ਬਿ੍ਧਾਏ॥੨॥ਦੁਤੀਏ ਅੱਖਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਕੇ । ਲਿਖ- 

ਵੈਹੈਂ ਢਿਗ ਬਿਨਤੀ ਕਰਿਕੇ।ਨੰਦ ਚੈਦ ਕੋ ਮਿਲੋ ਸੁ ਆਇ।ਨਿਜ ਕਾਰਜ 
ਕੋ ਦਯੋ ਸਨਾਇ । ੩ ॥ “ੰਲਖਜੋ ਗੰਥ ਸਾਹਬ ਹਮ ਆਛੇ। ਦਸਖਤ 

“ਪਰ੍ਭੁ ਕੋ ਇਸ ਮਹਿ ਬਾਂਛੇ । ਹਮ ਤੇ ਕਹਜੋ ਜਾਇ ਕਿਮ ਨਾਂਹੀਤੁਮ ਕਹੀ- 

ਅਹਿ ਰਹਤੈ ਨਿਤ ਪਾਹੀ” ॥ ੪॥ ਨੰਦ ਚੋਦ ਸੋ ਰਥ ਮੰਗਾਯੋ । ਸੁੰਦਰ 

੧ਨਾ ਬੈਨ੍ਹ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਰੇ । “ਭਾਈ ਸਾਲ੍ਹੋ ਦਾ ਪੋਤ੍ਰਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ । ਦੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ । “ਜੋ ਮਸੈਂਦ 
ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਪਰ ਤਾਂ ਬੀ ਨਾ ਬਚੇ ਰਹੇ ਭਾਵ। ਐਸੀ ਹੋਈ । 

#ਜਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਬੀ ਵਾਲੇ ਜੁੱਧ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾੜੇ ਦੀ ਇਕ ਸੇਨਾ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ 

ਸੀ, ਹਾਬੀ ਨਾਲ ਲੜਨੋਂ ਡਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੱਠਾ ਤਾਂ ਟੈਗ ਟੁਟ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸਰੂਪ 

ਸਿੰਘ ਆਦਿਕਾਂ ਨੇ ਦਸਮੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਕੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਵਾਈ ਤੇ ਜੁਧਾਂ ਜੋਗਾਂ 

ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ । ਰ “ਨੰਦ ਦੈਦ ਗੁਰੁ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨ 

ਸੀ, ਇਹ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੁੱਧ ਵਿਚ ਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ; ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਵਡਾ ਇਤਬਾਰੀ 

ਤੇ ਸਨਮਾਨਤ ਸੀ । ਨੈਦ ਚੈਦ ਡਰੋਲੀ ਦੇ ਮਸੈਂਦ ਉਮਰਾ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਬੇਮੁਖ 

ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੰਗ ਅਗਲੇ ਅੰਜੂ ਵਿਚ ਹੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ. ਸੂਰਜ। _ (੫੧੦੬) ___ਰਿਤੁ੩।ਅੰਸੂ੩੧, 

ਲਿਖਤ ਦੇਖ ਬਿਰਮਾਯੋਆਪ ਰਖਨਿ ਕੋ ਇੱਛਾ ਠਾਨ) ਸਾਧਨਿ ਮੈਗ ਭਨੀ 
ਪੁਨ ਬਾਨੀ॥੫।ਬੈਠਹੁ ਤੁਮ ਨਿਚਿੰਤ ਪੁਰਿ ਬਾਸੋਜਬਿ ਗੁਰ ਵਿਗ ਦੇਖਹੁ 
ਅਵਿਕਾਸ਼ੋ । ਬਿਠੈ ਭਨਹੁੰ ਮੈਂ ਦਿਉ' ਲਿਖਵਾਇ । ਦੇਰ ਲਗਹਿ ਕਾਰਜ 
ਹੁਇ ਜਾਇ੬॥ਇਮ ਸਠਿ ਸਾਧ ਕਬ ਤਿਸ ਦੀਨਿ ।-ਦਸਖਤ ਕਰਿਵੈ 
ਹੈ-,ਚਿਤ ਚੀਨ।ਬੀਤਜੋ ਮਾਸ ਸਾਧ ਨਿਤ ਆਵੈਨਿਜ ਕਾਰਜ ਸਿਮਰਨਿ ' 
ਕਰਿਵਾਵੈ ॥ ੭ ॥ ਫੋਕੇ ਬਾਕ ਤਿਨਹ ਸੈਗ ਕਹੈ । “ਨਹਿ ਅਵਕਾਸ਼ ਮੋਹਿ 
ਕੌ ਲਹੈ। ਧਰਹੁ ਧੀਰ ਮੈਂ ਦਿਓ ਲਿਖਵਾਇ । ਜਬਹਿ ਬਿਲੌਕਹੁ ਦਜਾਲ 
ਸੁਭਾਇ ॥ ੮ ॥ ਦਿਨ ਦਇ ਚਾਰ ਦੇਖੀਐ ਔਰ । ਲਿਖੈਂ ਬਚਨ ਸੋਢੀ 
ਸਿਰਮੌਰ” । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸਾਧ ਗਏ ਨਿਜ ਡੋਗੇਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਬਿਤਾਇਰੀ 
ਵੇਰੇ ॥ ੯॥ ਆਲਾ ਟਾਲਾ ਕਰਿ ਪੁਨ ਮੋਰੇ । ਇਸ ਪਕਾਰ ਦਿਨ ਬਿਤੋ _ 
ਨ ਥੋਰੇ। ਅਵਤਿ ਜਾਤੇ ਖਸ਼ਟ ਮਹੀਨੇ । ਕਰੇ ਬਿਤਾਵਨਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨ ਦੀਨੋ 
॥੧੦॥ ਆਜ ਕਾਲ ਕੋ ਦੋਤਿ ਬਤਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇ ਨਹਿੰ ਸਹੀ ਪਵਾਈ । 
-ਰਾਖੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪਾਸ ਮੈਂ ਅਪਨੇ । ਸਾਧਨ ਕੌ ਨਹਿੰ ਦੇਵਹੁ ਸੁਪਨੇ ॥ ੧੧॥ 
ਆਛੀ ਲਿਖਤ ਘਾਟ ਬਵ ਨਾਂਹੀ । ਲਿਖਯੋ ਨ ਜਾਇ ਅਪਰ ਕੈ ਪਾਹੀ-। 
ਪੁਨ ਇਕ ਦਿਵਸ ਸਾਧ ਚਲਿ ਗਏ।ਕਛ ਕਠੋਰ ਬਚ ਬੋਲਤਿ ਗਏ॥੧੨। 
ਸੁਨਿ ਕੈ ਕਹਜੋ ਔਰ ਲਿਖ ਲੀਜੈ । ਲਾਗਤਿ ਮੈਂ ਦੇਵਹੁ ਕਹਿ ਦੀਜੈ। 
ਲਿਖਿ ਆਨੋ ਤਿਸ ਪਰ ਗੁਰ ਦਸਖਤ।ਮੈਂਕਰਵਾਇ ਦੇਉ' ਭਰਿ ਹਰਖਤਿ”ਂ 
॥੧੩॥ ਲੇ ਕਰਿ ਜਾਹ ਆਪਨੇ ਡੇਰੇ' । ਰਹਿਬੋ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੇਰੇ । 
ਨਹਿੰ ਮਾਨਹੁੰ ਮੈਂ ਦੇਓ' ਕਢਾਇ। ਨਤ ਲੋ ਜਾਹੁ ਜੁ ਦਰਬ ਦਿਵਾਇ”॥ 

_੧੪॥ ਸਾਧੁ ਗ਼ਰੀਬ ਸੁਨਤਿ ਦੁਖ ਪਾਯੋਰਰਿਸੇ ਬਹੁਤ ਪਰ ਬਸ ਨ ਬਸਾਯੋ। 
ਇਕ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਚਢੇ ਅਖੋਗਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਕਾਰ ਹੋਇ ਤਬਿ ਨੌਰ॥ ੧੫॥ 
ਸੁਨਿਪੂਭੁ ਸੇਵਕ ਤਬਹਿ ਪਠਾਯੋਸਨਿਕੇ ਸਭਿ ਪ੍ਸੈਗ ਸੋ” ਆਯੋ/ਨੰਦ- 
ਚਦ ਢਿਗ ਰਥ ਬਤਾਵੈਂ । ਬਲ ਤੋਂ ਦੇਤਿ ਨਹੀਂ; 'ਡਰਘਵੈ?॥ ੧੬॥ 
ਤਬਿ' ਗੁਰ ਇਕ ਨਰ ਸੈਗ ਪਠਾਯੋ । “ਦੇਹੁ ਦਿਵਾਇ ਪ੍ਰਭੂ ਫੁਰਮਾਯੋ”। 

- ਨੰਢਚੇਢ ਕੇ ਨਿਕਟ ਗਏ ਹੈਂ ।“ਦੇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੁ ਕਹਤਿ ਭਏ ਹੈਂ? ॥੧੭॥ 
੧੪੦ ਜੋ ਤੁਸੀ ਦੂਸਰਾ ਲਿਖਵਾਕੇ ਲਿਅਓਰ) ਆਪਣੇ ਭਰ ਲੇ ਜਾਣਾ । ̀ ਨਹਾਂ ਤਾਂ ( ਇਸ 

_ ਦਾ) ਜੋ ਮੁੱਲ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ ਲੋਕੇ-ਚਲੇ ਜਾਓ । (ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਕੇ ਸਾਧਾਂ ਵਲ) ਦਾਸਘੱਲਿਆ। ਕਿ 
_ਕੀਹ ਬਾਤ ਹੈ $) । “ਉਹ ਦਾਸ । “ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਉਲਣਾ) । #ਂਪਾ:-ਬਿਨ ਹਰਕਤ । 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧੦੭) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੩੧. 
ਸਨਿਕੈਂ ਕਹਯੋ “ਨਹੀਂ' ਮੈਂ ਗਖੋਂ । ਆਗੇ ਹੀ ਦੇਨੋਂ ਅਭਿਲਾਖੋਂ । ਕਹੁ ਤੰ = ਹੁਕਮ ਤੁਮ ਪਾਇ । ਦਿਯੋ ਉਤਾਇਲ ਰਖਯੋ ਨ ਕਾਇ?॥੧੮॥ ਗੁਰ _ਸੈਵਕ ਸੋਂ ਕਹਿ ਇਮ ਬਾਤਾ।ਸਾਧਨ ਸਾਥ ਭਨਯੋਂ ਇਸ ਭਾਂਤਾ/ਕ੍ਯੋਂ ਡਹ- ਕਤਿ ਤੁਮ ਵਿਰਹੁ ਘਨੇਰੇ । ਆਇ ਪ੍ਰਾਤਿ ਲੈ ਗਮਨਹੁੰ ਡੇਰੇ? ॥ ੧੯ ॥ ਸੋ ਬਾਸੁਰ ਇਮ ਟਾਰਨ ਕੀਨ॥ਗਏ ਸਾਧ ਤਿਨ ਕੋ ਡਰ ਦੀਨਾ/ਭਲਾ ਚਹਹੁ ਪੁਰਿ ਤਯਾਗ ਸਿਧਾਰਹ । ਜੇ ਅਬਿ ਕੇ ਗੁਰ ਪਾਸ ਪੁਕਾਰਹ॥੨੦॥ਕੈਦ ਪਰ- ਹੁਗੇ ਛੂਟਹ ਨਾਂਹ । ਕਸ਼ਟ ਸਹਹੁ ਕਾਰਾਗ੍੍ਹ ਮਾਹੀ? । ਇੱਤਜਾਦਿਕ ਕਹਿ ਭਾੜਨ ਕਰੇ। ਦੇੜਿ ਧਕੇਲਾ ਵਹਿਰ ਨਿਕਰੈ॥੨੧॥ ਗਾਰਿ ਨਿਕਾਰਤਿ ਬਹ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰੇ । ਕਰਹੁ ਪੁਕਾਰ ਤ ਹੋਵਹਿ ਮਾਰੇ? । ਦਖੀ ਭਏ ਬਹੁ ਛਪਿ ਛਪਿ _ਰਹੇ। ਨਿਜ ਦੁਖ ਕਿਸਹੂੰ ਪਾਸ ਨ ਕਹੇ ॥੨੨॥ ਬਿਤਜੋ ਮਾਸ ਗੁਰ ਭੇ ਅਸ- _ਵਾਗਪਹੁੰਚੇ ਉਚੇ ਕਰਤਿ ਪੁਕਾਰ/ਨੰਦ ਚੈਦ ਕੁਛ ਤਾਸ ਨ ਮਾਨਯੋ। ਫੋਰੜੋ ਪੁੰਕਮ ਜੂ ਆਪ ਬਖਾਨਯੋਂ॥੨੩॥ਕਰਤਿ ਟਾਰਸੋ ਗ੍ਰੰਥ ਨ ਦੇਤਿ।ਤਾਸਤਿ ਹਮੇ ਰ 

<< 

ਦਿਹੁ ਆਪੇ$॥੨੪॥ਗਾਰਿ ਨਿਕਾਰਤਿ ਮਾਰਨ ਤਯਾਰ॥ ਗਿਹ ਅਪਨੇ ਤਿਨ `। ਸੁਨਿ ਪੁਕਾਰ ਸਾਧਨਿ ਕੀ ਵੇਰ । ਜਾਨਿ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨ ਕੁਪੇ ਘਨੌਰ ॥੨੫॥ ਦ੍ਰੈ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਭਾਖਿ ਪਠਾਯੋ। <ਸਮੈਂ' ਬਿਨਾਸ਼ ਕਿਥੋਂ ਤੁਵ ਆਯੋ। ਜਬਰੀ ਕਰੇ ਰ੍ਰੌਥ ਇਨ ਛੀਨਾ । ਬਹੁਰ ਹੁਕਮ ਕੋ ਮੇਟਨਿ ਕੀਨ । ੨੬॥ ਦਿਨ ਖੋਟੇ ਕੈ ਦਿਏ ਦਿਖਾਈ। ਚਹੈਂ ਮਸੈਦਨ ਕੀ ਬਡਿਆਈ-। ਜੇ ਨਹ ਦੇਹਿ ਕਹੈ ਇਸ ਬੇਰਾ । ਲੂਟ ਲੀਜੀਐ ਮੂਰਖ ਡੇਰਾ॥੨੭॥ਇਮ ਕਹਿ ਨਾਥ ਅਖੇਰ ਸਿਧਾਰੇ । ਕਾਨਨ ਬਿਚਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਹਾਰੇ । ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਪਹੁੰਚੇ ਤਬਿ ਆਏ । ਬੈਠਜੋ ਨੰਦਚੈਦ ਜਿਹ ਠਾਏ ॥ ੨੮ । ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਹੁਕਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਨਾ । “ਇਨ ਕੋ ਗ੍ਰੰਥ ਕਯੋਂ ਨ ਤੈ ਦੀਨਾ ? ਅਪਨੋ ਭਲੋ ਚਹਿਤਿ ਕੈ ਨਾਂਹੀ । ਮਿਲਕੋ ਕਿ ਚਹੈ' ਮਸੈਦਨਿ ਮਾਂਹੀ ॥ ੨੯॥ ਅਥਿ ਲੋ ਰਾਖੀ ਤੋਹਿ ਬਡਾਈ।ਨਤੁ ਡੇਰਾ ਤੂਰਨ ਲੁਟ ਜਾਈ।ਦਹੁ ਗ੍ਰੰਥ ਨਿਜ ਰੱਛਾ ਕਰੀਅਹਿ । ਕਯੋਂ ਨਾਹਕ ਨਿਜ ਕਾਜ ਬਿਗਰੀਅਹਿ?॥ ੩੦ ॥ ਗਰਬਤਿ ਬੋਲਯੋ “ਰਥ ਨ ਦੈਹੌਂ । ਗੁਰ ਬਨਾਇਬੇ ਸਮਰਥ ਸੈਂ ਹੋਂ । ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਹਰਿ- “ਉਹ (ਗ੍ਰੋਥ ਆਪਣੇ ਪਾਸ) ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । “ਭਾਵ ਇਹ ਗਲ ਇਉਂ ਚੋਗ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ । “ਸੂਰ ਮਾਰੇ । "ਪਾ੪--ਦੇਹੁਸ ਜੇ, ਮੰਗਵਾ ਦਿਹ ਆਪੇ ।. 

ਸੁ ਰਾਖਨਿ ਹੇਤੁ" । ਹੇ ਪ੍ਭੁ | ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਇਮ ਜਾਪੇਂ।ਲੋਹ ਮੰਗਾਇ ਪ੍ਰਭੂ 
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੧ 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੧੦੮ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੩੧. 

ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਖੈਸ। ਜਿਸ ਢਿਗੁ ਬੈਸੌਂ ਕਰੋਂ ਪ੍ਰਸੈਸ॥੩੧॥ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੈਗਤਾਂ ਤਹਾਂ 

ਬੁਲਾਵੇਂ । ਦਰਬ ਅਕੌਰਨ ਦੋ ਪੁਜਵਾਵੇਂਨਸੁਨਿ ਦੌ੍ ਸਿੰਘਨ ਤਬੈ ਬਖਾਨਾਂ। 

ਪਦਿਹ ਆਵਨਿ ਅਬਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨਾਂ ॥੩੨॥ ਬੀਤੀ ਸੈਗ ਮਸੈਦਨ ਜੈਸੇ। 

ਹੁਇ ਹੈ ਤੋਹਿ ਸਾਬ ਭੀ ਤੈਂਸੇ । ਹੁਕਮ ਹਟਾਇ ਗਰਬ ਤੋਂ ਕਹੈ' ।-ਗੁਰੂ 

ਬਨਾਵਨਿ ਮਮ ਕਰ ਅਹੈ-? ॥੩੩॥ ਇਮ ਕਹਿ ਸਿਖ ਗਮਨੇ ਨਿਜ ਡੇਂਰੇ। 

ਪਾਛੇ ਉਪਜਜੋ ਤਰਾ ਘਨੋਰੇ।-ਮਮ ਦੁਰਬਾਕ ਭਨੌ ਜਬਿ ਸੁਨਿ ਹੈਂ। ਤਜਹਿਂ 

ਨ; ਗਹਿ ਬੈਧਹਿਂ ਸਿਖ ਹਨਿ ਹੈਂ ॥੩੪॥ ਜ਼ੀਨ ਪਵਾਇ ਸ਼ੀਘ ਚਲਿ ਪਰਗ। 

ਰਥ ਦਾਸ ਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰਜੋ । ਅਪਰ ਵਸਤੁ ਕੁਛ ਭਟ ਨਿਜ ਲੈ ਕੈ । 

ਸਤਦੱਵ ਤਰਜੋ ਤਰੀ ਪਰ ਹ੍ਰੈ ਕੈ ॥੩੫॥ ਗਯੋ ਭਾਜ ਕਰਿ ਘੁੱਰ ਕਰਤਾਰਾਂ 

ਬਨ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਉਦਾਰਾਂ । ਭਯੋ ਪਠਾਇਨ? ਸੁਨਿ ਸੁਧ ਸਾਰੀ । ਸ੍ਰਾਪ 

ਹੋਤੁ ਗੁਰ ਗਿਰਾਂ ਉਚਾਰੀ ॥ ੩੬ ॥“ਹਤੇ ਮਮੈਦਨਿ ਜਿਮ ਲਖਿ ਭਾਜਾ` । 

ਮਿਤ ਕੇ ਡਰ ਤੇ ਕੀਨਿ ਕੁਕਾਜਾਅਬਿ ਜਹਿਂ ਜੋ ਹੈ ਮਿਤ ਤਿਸ ਆਰੀ । 
ਤਜਹਿ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਮ ਬਾਚਹਿ ਭਾਗੇ ॥ ੩੭ ॥ ਤਿਸੀ ਰਥ ਕਹੁ ਪਢਹਿ ਨ 

ਕੋਈਗਾਾਮ ਡਰੋਲੀ ਥਿਰ ਹਰੈ ਸੋਈ” । ਇਮ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਸ੍ਰਾਪ ਉਚਾਰਾਂ । 

“ਡੇਰਾ ਤਿਹ ਲਫਾਇ ਦਿਹੁ ਸਾਰਾ? ॥੩੮॥ ਉਤ ਜਬਿ ਨੰਦ ਖ਼ੇਦ ਚਲਿ 
ਜਲਾ 

. ਗਯੋ। ਨਰ ਪਠਿ ਧੀਰਮੱਲ ਪਾਹ ਦਯੋ । ਸੁਧਿ ਕਰਿ” ਮਿਲਯੋ ਹੈਕਾਰਤਿ 

_ਕਹੈ“ਲਾਖਹੁੰ ਸੈਗਤਿ ਮਮ ਬਸਿ ਅਹੈ।੩੯॥ਕਰਿ ਗੁਰ ਤੁਝ ਕ ਧਨ ਅਰ- 

ਪਾਵੋਂ।ਸਭਿ ਦਿਸ਼ਿ ਕੇ ਸਿਖ ਆਨਿ ਝਕਾਵੇਂ।ਜਾਮੇ ਕੀ ਅਸਤੀਨ” ਜਿ ਝਾਰੌਂ'। 

ਤਤਛਿਨ ਤਿਸ ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਿਕਾਰੈ? ॥ ੪੦ ॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਕਹਿ ਨੰਮਰੀ 
ਹੋਇ। ਰਹਸੋ ਨਿਸਾ ਕਰਿ ਡੇਰਾ ਸੋਇ । ਧੀਰਮੱਲ ਨਿਕਟੀ ਰਹਿ ਕੋਈ । 

ਸਿੱਖ ਮਸੈਦ ਮੁਸਾਹਿਬ ਸੇਈ ॥੪੧॥ ਤਿਨਹੁੰ ਚਿੰਤ ਕਰਿ ਮਸਲਤ ਠਾਨੀ । 

ਬੁੱਧਿ ਸੂਰਤਾਂ ਇਸੇ ਮਹਾਨੀ । ਨਹਿ ਦਿਹੁ ਰਹਿਬੈ ਕਰਹੁ ਨਿਕਾਸਨ 
। 

ਕੰ ਰਚਿ ਛਲ ਕੋ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਨਾਸ਼ੱਨ” ॥੪੨॥ ਧੀਰਮੱਲ ਕੇ ਨਿਕਟ ਸਿਧਾਰੇ। 

"ਉਸਤਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। “ਜਿਵੇ ਮਮੰਦਾਂ ਨੂ ਮਾਰ ਪੇਂਦੀ ਹੈ (ਇਹ) ਦੇਖਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ । “ਖਬਰ 
ਦੇਕਰ । “ਜਾਮੇ ਦੀ ਬਾਂਹ । #ਇਹ ਬੀੜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੱਸੀਦੀ ਹੈ । 

੧ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਸੈਨਾਪਤ 

ਦਾ ਅੰਨਜਾਯ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸਦੇ ਅਪ੍ਰਾਧ ਕਰਨੇ ਪਰ ਉਸ 

ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ । ਰ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । 4 ( ੫੧੦੯) ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੩੨. 

ਅਨਿਕ ਸਿਆਨਪ ਸਹਤਿ ਉਚਾਰੇ।/ਤਮ ਰਿਪੁ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। 
ਤਿਨ ਕੇ ਢਿਗ ਇਹ ਬਡੋ ਮੁਸਾਹਿਬ ॥ ੪੩ ॥ ਰਚਜੋ ਕਪਟ ਆਯੋ ਚਲਿ 
ਡੇਰੇ। ਕਰਹਿ ਬਿਨਾਸ਼ਨ" ਰਹਿ ਤਮ ਨੌਰੇ । ਕੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ ਲੈ ਛੀਨ । 
ਬੈਠਹਿ ਨਿਕਟ ਭੇਤ ਲੇ ਚੀਨ ॥੪੪॥ਸ਼ਸਤ ਹਤਨ ਮਹਿੰ ਦੀਰਘ ਗਾਵੋ। 
ਰਹਹਿ ਨ ਕੋ ਦਿਸ ਸਨਮੁਖ ਠਾਂਵੋ । ਜੇਕਰਿ ਚਹੈੱਦ ਆਪਨੋ ਨੰਕਾ।ਇਸ 
ਕੋ ਹਤੇ ਹੋਤਿ ਹਿਤ ਜੀ ਕਾਂ ॥੪੫॥ ਆਇ ਅਚਾਨਕ ਬਸਿ ਮਹਿੰ ਪਰਜੋ। 
“ਜਿਸ ਕੌ ਚਹਤਿ ਪ੍ਰਾਨ ਪਰਹਰਯੋ । ਕਾਜ ਬਗਾਰੇ ਅਨਿਕ ਤੁਹਾਰੇ।ਲਿਹੁ 
ਪਲਟਾ ਅਬਿ ਇਸ ਕੋ ਮਾਰੇ॥੪੬॥ਸੁੱਨ ਕੌ ਧੈਰਮੱਲ ਤਬਿ ਕਹਜੋਕਿਮ 
ਇਸ ਹਤਹਿ ਬੀਰ ਬਡ ਲਹਜੋ । ਸ਼ਸਤੁਨਿ ਜੁਤਿ ਸਨਮੁੱਖ ਜਬਿ ਹੋਵੈ । 

ਹਤਹ ਅਨਕ; ਕੋ ਸਮੁਖ ਖਰੋਵੈ?॥੪੭॥ਪੁਨ ਸਭਿਹਿਨਿ ਮਾਰਨ ਬਿਧਿ 
ਕਹੀ । “ਕਰਹਿ ਮੈਘਰਨ ਜਾਨਹਿੰ` ਨਹੀਂ । ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਨਿਕਟ ਜਬਿ 
ਐਹੈ। ਦੇਹਿ ਤਪਕ ਇਕ ਬੀਰ ਛਪੈ ਹੈਂ॥੪੮ ॥ ਤਾਕ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਮਾਰਹਿ 
ਗੋਰੀ । ਗਿਰਹਿ ਮਰਹਿ ਤਤਛਿਨ ਉਰ ਵੋਰੀ”। ਇਮ ਸਲਾਹ ਕਰਿ. 
ਸੁਪਤੇ ਰਾਤੀ । ਆਯੋ ਮੰਦ ਜਬੈ ਹੁਇ ਪ੍ਰਾਤੀ ॥ ੪੯ ॥ ਖਰਯੋ ਕਰਯੋ ਤਿਨ 
ਤੁਰਨ ਮਾਰੀ । ਲਗੀ ਜਾਂਘ ਹਡ ਟੁਟਯੋ ਭਾਰੀ । ਇਤ ਉਤ ਹੇਰਤਿ ਖੜਗ 
ਨਿਕਾਸਯੋ ।-ਕਿਸ ਨੇ ਔਚਕ ਮੋਹਿ ਬਿਨਾਸਯੋ ? ॥ ੫੦ ॥ ਦੋਨਹੁੰ ਢਿਸ਼ਿ 

ਕਪਾਟ ਭਿਰਵਾਏ । ਦੇਖਿ ਰਹੋ ਨਹਿ ਨਿਕਸਨ ਪਾਏ'। ਖਰੋ,ਨਿਕਟ ਕੌ 
ਜਾਇ ਨ ਸਕਹੀ ।-ਕਿਮ ਸੈਘਾਰ ਹੈ ਘਾਤ ਨ ਤਕਈ੬-॥ ੫੧ ॥ ਛਾਤ 
ਉਖੇਰਿ ਛੇਕ ਕਰਿ ਹੇਰਾ।ਖਰੋ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਬੀਰ ਬਡੇਰਾਂ । ਜਥਾ ਕੋਂਹਰੀ ਪਿੰਜਰੇ 
ਡਾਰਜੋ । ਹਤਿ ਗੋਰੀ ਬਹੁ ਵੇਰ ਸੈਘਾਰਯੋ ॥ ੫੨॥ ਖੈਂਚਿ ਪੌਰ ਤੇ ਵਹਿਰ 
ਗਿਰਾਯੋ । ਭਟ ਸੈਗੀ ਤਤਕਾਲ ਉਠਾਯੋ । ਕਾਲੈ ਸੈਛਾ” ਫੂਕਯੋ ਜਾਇ । 
ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਯੋ ਇਮ ਧਰਮ ਗਵਾਇ॥੫੩ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰਿ ਝੇ 
ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁੱਤੇ “ਨੰਦਚੈਦ ਹਤਨ? ਪ੍ਰਮੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਇਕ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ॥ ੩੧ । 

੩੨. [ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਮੈਂਦ । ਬਜਰੂੜ ਨੂੰ ਦੰਡ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ਅਪਰ ਮਮੈਦਨਿ ਕੀ ਕਥਾ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਲੰਗ ਸ਼ੇਸ਼' । ਕੋ ਮਾਰਤਿ 
੧ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ । “ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ । ਬ( ਅਪ ਦੇ ) ਜੀ ਦਾ ਭਲਾ ਰੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਜੋ ਖੜਾ ਕੀਤਾ (ਸੂਰਮਾ ਸੀ) । “(ਧੀਰਮਲ ਨੇ) ਭਿੜਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤਖਤੇ, (ਨੰਦ ਚਦ ਨਿਕਲਨ 
ਲਈ ਰਾਹ) ਦੇਖ ਰਹਿਆ ਪਰ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕਿਆ । $(ਧੀਰਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ) ਕਿਵੇ' 
ਮਾਰੀਏ (ਕੋਈ) ਨਹੀਂ ਦਾਉ ਸੁਬਦਾ । “ਨਾਮ ਪਿੰਡ ਦਾ । “ਬਾਕੀ । 



ਸ਼ੀ ਗਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧੧੦) ਰ ਰਿਤੁ ਤੋ । ਅੱਸੂ ੩੨. 

ਹੀ ਮਰਿ ਗਏ ਜੇ ਅਘ ਕਰਤਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਕੋਤਿਕ ਛ੍ਟੇ 

ਸਜ਼ਾਇਨਿ ਪਾਇਹੈ ਤਸਕਰ ਕੋ'ਗਏ ਪਲਾਇ।ਬ/ਨ ਬੰਨ ਦੀਨਜੁਬਿਨੈ 

ਬਖਾਨੀ । ਸੋ ਛੁਟਵਾਇ ਦੀਨਿ ਗੁਨ ਖਾਂਨੀ ॥੨॥ ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਪਸਰੇ ਸਿੰਘ 

ਭੁਜੈਗੀ'। ਸ਼ਸਤ੍ ਕੋਸ਼ ਕਛ ਸੈਗ ਨਿਮੈਗੀ।ਪਰਿ ਗ੍ਰਾਮਨ ਤੇ ਗਹੇ ਮਸੈਦ । 
ਕਰੇ ਕੈਦ ਕੋ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕੈਦਿ ॥ ੩॥ ਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ ਆਵਹਿ । 

ਹਿੰਦਨਿ ਤਰਕਨ ਤੇਜ ਦਿਖਾਵਹਿੰ” । ਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿਜ ਨਿਜ ਪਾਸ । 

ਰਾਖਹਿੰ ਸਗਰੇ ਸਾਂਭਿ ਅਵਾਸ ॥ ੪ ॥ ਜਬਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਸੋ ਚਲਿ ਆਵੈਂ । 

ਸਕਲ ਅਕੋਰ ਹਜ਼ੁਰ ਚਢਾਵੈਂ । ਛੁਟੀ ਮਸੈਦਨ ਤੇ ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ।ਬਿਦਤੀ 
ਅਜਬ ਰੀਤਿ ਕੀ ਤੈਗਤ ॥ ੫॥ ਇਕ ਦਿਨ ਉਚੇ ਥਲ ਗੁਰ ਬਿਰੇ । ਦੂਰ 

ਸਉਰ ਬਿਲੋਕਨਿ ਕਰੇ । ਪ੍ਰਥਮ ਸਮੁਖ ਕੰ ਕੌ ਆਵਹਿੰ ਤਰੇ । ਨਿਕਟ ਆਇ 

ਸਲਿਤਾ ਦਿਸ਼ਿ ਮੁਰੇ” ॥੬॥ । ਪਿਖਿ ਨਰਕੋ ਤਬਿ ਤੁਰਤ ਪਠਾਯੋ।“ਇਨ ਕੌ 

ਬੂਛਹੁ; ਕੌ ਕਿਤ ਆਯੋ $? ਪੂਛੇ ਧਾਇ ਜਾਇ ਨਰ ਸੇਈ । “ਹਮ ਬਰਾੜ 
ਹੈ? ਭਾਥੈਂ ਤੇਈ ॥੭ ॥ ਜਬਿ ਗਰ ਸੈਗ ਬਤਾਯਹੁ ਆਏ । ਤਬਿ ਕੋਤਿਕ 

ਨਰ ਪਠੇ ਧਵਾਏ।£ਆਨਹੁੰਮੋਰਿ,ਜਾਨਿ ਨਹਿ ਦੀਜੈਕਿਤ ਤੇ ਕੌਨ ਅਹੈ? 

ਪਰਖੀਜੇ! ॥੮॥ ਧਾਇ ਜਾਇ, ਸਮੁਦਾਇ ਸ ਲਯਾਏ। ਕਰੇ ਖਰੇ ਸਤਿਗੁਰ 

ਅਗਵਾਏ । ਉਤਰਿ ਤਰੈਗਮ ਧਰੀ ਉਪਾਇਨ । ਪਰਸੇ ਅਰਬਿੰਦਨਿ ਸਮ 
_ਪਾਇਨ ॥ ੯ ॥“ਬੁੜੇ ਪ੍ਰਥਮ; ਕਹੋ ਕਿਮ ਆਏ। ਭੋ ਬਹਿਲੋ ਕੇ ! ਕੂਰ 
ਅਲਾਏ”£।ਸਨਿ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਚ ਤਬਿ ਕਹਜੋ।“ਹਮ ਪ੍ਭੁ ਇਤ ਉਤ”ਇਮ 

ਡਰ ਲਹਜੋ ॥ ੧੦॥ ਜਬਿ ਮਸੈਦ ਮਾਰੇ ਤੁਮ ਮਹਾਂ” । ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕੁਇਰ 

ਢਿਗ ਰਹਾ । ਜਿਤੇ ਲੋਕ ਪਾਛੇ ਤਹਿੰ ਥਿਰੇ। ਸਗਰੇ ਬੈਰ ਮੋਹਿ ਖ਼ੈਗ ਕਰੇ 
॥੧੧॥੯-ਮਿਲਿ ਸਤਿਗਰ ਕੌ ਇਤ ਇਹੁ ਲਯਾਯੋ। ਮਸਲਤ ਕਰਿ ਹਮ ਕੋ 

'ਮਰਿਵਾਂਯੋ-। ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕੁਇਰ ਸਿਖਰਾਵਤਿ ।-ਦਰਬ ਬਿੰਦ ਕੋ ਸਦਾ 

“ਕੋਈ । ੨ਸੂਰਮੇ । ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ (ਸਿੰਘ)। ” (ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ) ਨੇੜੇ 

ਆਕੇ (ਫਿਰ) ਨਦੀ ਵਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਏ । “(ਉਸ ਨਰ ਨੇ) ਆਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਂਸਿਆ। 

੬ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ (ਜਦ ਅਸਾਂ ਪੁੱਛ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ) ਕਹੋ ਕਿਵੇਂ 

ਆਏ ਹੋ, ਹੇ ਬਹਿਲੋ ਕੇ (ਗੁਰਦਾਸ) ਤੂੰ ਬੁਠ (ਕਿਉਂ) ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ (ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਹਾਂ) । 

੭ਇਤ ਇਧਰੋਂ' ਭਾਵ ਆਪ ਵਲੋਂ ਤੇ ਉਤ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਕੁਇਿਰ ਵੱਲੋ । ਬਹੁਤੇ । ੯ਇਹ 
ਵਿਚਾਰਕੇ ਕਿ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੧੧੧ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸ ੩੨, 

ਚਰਾਵਤਿ- ॥੧੨॥ਕੋਤਿਕ ਦਿਨ ਤਿਨ" ਨਾਹਿਨ ਮਾਨੀ। ਅਬਿ ਮੇਰੇ ਪਰ 
ਕਛਕ ਰਿਸਾਨੀ । ਗਹਿਬੇ ਹੇਤ ਤਕਾਵਤਿ ਰਹੀ। ਹੋਇ ਨਿਸੈਗ ਗਹਾਯੋ 
ਨਹੀਂ॥੧੩॥ਮੁੜ ਸਧਿ ਭਈ ਰਾਤਿ ਕੋ ਜਬੈ। ਪੰਜ ਰਜਤਪਣ ਧਰਿ ਦ੍ਰ 
ਤਬੈ। ਮਸਤਕ ਟੇਕਿ ਤੁਰਤ ਚਢਿ ਆਯੋ । ਰਹਨਿ ਆਪ ਕੇ ਨਿਕਟ 
ਤਕਾਯੋ ॥ ੧੪ ॥ ਆਇ ਸਮੀਪ ਸੁਨੀ ਸੁਧਿ ਇਹਾਂ ।-ਬੀਤਹਿ ਮਾਰ ਮਸੈ- 
ਦਨ ਮਹਾਂ-। ਪ੍ਥਮੇ ਰਾਮਰਾਇ ਕੌ ਪਾਸੇ। ਤਮ ਸਮਤਾ ਕੋ ਬਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ” 
॥ ੧੫ ॥- ਹਤਹਿ ਤੀਰ ਤਾਰਾ ਮਮ ਭਾਈ-। ਮਿਲਿ ਜਮਨਾ ਤਮ ਬਾਤ 

_ ਚਲਾਈ । ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿ ਡਰ ਉਰ ਧਾਰਾ । ਬਿਨਾ ਮਿਲੋ ਚਹੁੰ ਕਰਹ 
ਸਿਧਾਰਾ॥੧੬॥ਆਪ ਹਕਾਰਿ ਦਰਸਕੌ ਦੀਨਾ।ਹੇ ਪੁਭੁ ਇਤ ਉਤ ਇਉਂ 
ਡਰ ਕੀਨਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਭੁ ਮੁਸਕਾਵਤਿ ਬਚ ਕਹਾ । “ਤੋਹਿ ਬਡੋ ਹੋਯੋ ਸਿਖ 
ਮਹਾਂ।੧੭।ਭਾਈ ਪਦ ਬਹਿਲੋ ਲਿਯ ਗੁਰ ਤੇ। ਇਸ ਘਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਤੁਮ - 
ਧੁਰ ਤੋ । ਰੋਜ ਰਜਤਪਣ ਕੀਨੋ ਦੋਇ। ਰਾਖਿ ਲਿਯੋ ਅਪਨੇ ਢਿਗ ਸੋਇ 
॥੧੮॥ਦਿਵਸ ਆਗਲੇ ਸੈਗਤਿ ਆਈ।ਨਮੋ ਕੀਨਿ ਸੁਧਿ ਬੈਠਿ ਬਤਾਈ:- 
ਪਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਬਜਰੂੜ ਮਹਾਨਾ' । ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਗ ਬੈਰ । ਤਿਨ ਠਾਨਾ ॥੧੯॥ 
ਆਵਤਿ ਪਿਖਿ ਸੈਗਤਿ ਸਮਦਾਏ । ਸਰਿਤਾ ਨਿਕਟ ਧਾਇ ਅਗਵਾਏ । 
ਲੂਟਯੋ ਮਾਰਗ ਕਰਿ ਬਲ ਭਾਰਾ । ਛੀਨ ਵਸਤੁ ਕੇਤਿਕ ਕੰ ਮਾਰਾਂ ॥ ੨੦॥ 

ਦੈਤਿ ਰਹੇ ਬਹੁ ਗੁਰੂ ਦੁਹਾਈ । ਨਹਿਂ ਮਾਨਹਿੰ ਕੀਨੀ ਜੜ੍ਤਾਈ? ।' ਸੁਨਿ 
ਕਲਗੀਧਰ ਕੋਪ ਬਿਸਾਲ/ । “ਤਿਨ ਲੋਕਨ ਕੇ ਕੇ ਜਨ ਕਾਲਾ ॥ ੨੩੧॥ 
ਇਕ ਦਇ ਦਿਨ ਅੰਤਰ ਕੋ ਪਾਇ। ਗੁਰੂ ਅਰੂਢਨ ਕੋ ਫ਼ੁਰਮਾਇ । 
ਬਾਜ ਉਠਯੋ ਰਠਜੀਤ ਨਗਾਰਾ । ਸੁਨੀ । ਬੈਬ ਸਿੰਘਨ ਕਿਯ ਤਾਰਾ 
। ੨੨॥ ਹਯ ਪਰ ਜ਼ੀਨ ਪਾਇ ਕਰਿ ਤਬੈ । ਚਲੇ ਜਿਤਿਕ ਪੈਦਲ 
ਥੇ ਸਬੈ। ਗਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਹੋਇ ਸਮ ਸ਼ੇਰ” । ਕਸੀ ਕਮਰ ਗੰਹ ਤੁਪਕ 
ਘਨੇਰ॥ ੨੩॥ ਕੀਨਸਿ ਗੁਰੂ ਅਖੋਰ ਬਹਾਨਾ । ਜ਼ਮੂੰ ਬ੍ਰਿੰਦ _ਜੁਤਿ 

“ਗਾਵ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੇ । ਆਪ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਇਹ ਵਾਕ ਕਹੇ ਸਨ:-1 “ਜਦੋਂ ਜਮਨ ਜਮਨਾਂ 
ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਉਹ ਗਲ ਆਖੀ ਸੀ । ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ । 

' ਦਰਿਆਓ' ਪਾਰ ਬਜਰੂੜ ਉ ਵੱਡਾ ਜੋ ਹੈ । “(ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੋ:-ਕਿ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਮਾਨੋ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ-(ਜਿਵੇ' ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਹੈ) । (%) (ਉਹ ਗੁੱਸਾ) 
ਮਾਨੋ ਓਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਿਆ । “ਸ਼ੇਰ ਵਤ ਹੋਕੇ । 



_ਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ (੫੧੧੨) ___ ਰਿਤੁ੩। ਅੰਸੂ੩੨. 

ਕਿਯ ਪ੍ਰਸਥਾਨ।ਸਲਿਤਾ ਪਾਰ ਉਤਰਿਕਰਿ ਵਿਗੇਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਅਥੇਰੈ 

ਕਰੇ॥ ੨੪॥ ਇਤ ਉਤ ਬਿਚਰਤਿ ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਾਂ । ਦੁਸ਼ਟ ਬਜਰੂੜ ਗ੍ਰਾਂ ਮ 

ਬੋ ਜਹਾਂ । ਨਿਕਟ ਹੋਇ ਕਰਿ ਮਾਰੋ ਮਾਰੀ । ਓਰੜ ਪਰੇ ਬੀਰ ਇਕ ਬਾਰੀ 

॥ ੨੫ ॥ ਗੂਜਰ ਅਰੁ ਰੇਘੜ ਦ੍ਰੈ ਜਾਤੀ । ਜਾਨਯੋਂ ਜਥੈ ਹੋਤਿ ਭੋ ਘਾਤੀ । 

ਗਹਿ ਗਹਿ ਸ਼ਸਤ੍ ਬਨੇ ਸਵਧਾਨਾ । ਚਢੇ ਸਦਨ ਜੇ ਹੁਤੇ ਮਹਾਂਨਾ॥੨੬॥ 
ਹੁਤੋ ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿੰ ਦੁਰਗ ਛੁਟੇਰਾ । ਜਾਵਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਬਹੁ ਤਿਸ ਬੇਰਾ । ਥਾਉਂ 

ਥਾਉ“ ਕਰਿਕੈ ਤਕਰਾਈ। ਛੁਟੀ ਤੁਪਕ ਗਨ ਮਚੀ ਲਰਾਈ ॥੨੭॥ ਭਰਿ 

_ਬਰੂਦ ਮੁਸ਼ਟਨ ਕੋ ਭਾਲਹਿਠੋਕਤਿ ਗੁਲਕਾਂ ਗਜਹਿ ਨਿਕਾਲਹਿੰ'।ਸ਼ੀਘੁ 

ਕਲਾ ਪਰ ਜੋੜਹਿੰ ਤੋੜੇ। ਧਰਹਿੰ ਪਲੀਤੇ ਪਰ ਕਛ ਮੋੜੇ' ॥੨੮॥ ਦਸਤ- 

ਰਵਾਂ ਕਰਿ ਤੁਰਨ ਤਾਕਹਿੰ । ਧੁਖਤਿ ਉਠਹਿੰ ਤਤਕਾਲ _ਤੜਾਕਹਹਿਂ । 
ਸੁੰਕਤਿ ਗੋਰੀ ਢੋੜਿ ਸਰੀਰੈ। ਨਿਕਸਤਿ ਸ੍ਰੋਨਤ ਭੀਗਤਿ ਚੀਰ॥੨੯॥ਹੁਇ 

ਘਾਇਲ ਘਾਵਨ ਭਭਕੈਤੇ" । ਇਕ ਘੂੰਮਤਿ ਇਕ ਪ੍ਰਾਠ ਤਜੇਤੇ । ਇਕ 
ਭੀਖਨ ਪਿਖਿ ਹੋਵਤਿ ਭੀਰੱ॥ਦਬਕੇਂ ਏਕ ਛੋਰ ਕਰਿ ਤੀਰ“ ॥੩੦॥ਸਿੰਘਨ 
ਵਹਿਰ ਚਗਿਰਦਾ ਘੇਰਾ । ਘਾਲਿ ਘਾਲਿ ਘਮਸਾਨ ਘਨੌਰਾਂ । ਘੇਰਿ ਘੇਰਿ 

ਘੋਰਨਿ ਤੇ ਘਨੰਤਤਾਕਿ ਤਾਕਿ ਤੁਪਕਨਿ ਤੋਂ ਹਨੋ॥੩੧॥ਪੋਦਲ ਚਮੂੰ ਗੁਰੂ 
ਕੀ ਆਈ। ਭਈ ਨਿਕਟ ਬਡਿ ਮਾਰ ਮਚਾਈ । ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ਦੇਖਹਿ ਖਰੇ 
ਤਮਾਸ਼ਾ । ਕਰਿ ਕਰਿ ਓਜ ਦਿਖਾਵਹਿਂ ਦਾਸਾ ॥ ੩੨ ॥ ਹੇਲਾ ਕਰਕੇ 

ਮਾਰਹੁ ਮਾਰਾ । ਜਾਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਰਾ । ਘਰ ਪਰ ਚਰਹਿੰ ਚਲਾਵਹਿਂ 

ਜੀਹਿਂ ਜਹਿੰ। ਦਏ ਹਲਾਇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਿ ਤਹਿ ਤਹਿ ॥੩੩॥ ਗੁੱਜਰ ਰੌਘੜ 
ਲੈ ਲੈ ਆਡੋ” । ਕਸਿ ਕਸਿ ਤੁਪਕਨ ਤਕਿ ਤਕਿ ਛਾਡੋਂ । ਤਿਨ ਕੌ ਅੰਗ 
ਕਿਤਹੁੰ ਦਿਖਿ ਜਾਇ। ਤਤਛਿਨ ਗੁਲਕਾ ਲਗਿ ਹੁਇ ਘਾਇ ॥ ੩੪ ॥ 

ਲਗਹਿ ਸੀਸ ਜਨੁ ਹੈਡੀਆ ਫੋਰੀ । ਰੁਪੇ” ਸਿੰਘ ਤਕਿ ਮਾਰਤਿ ਗੋਰੀ । ਜੇ 

ਕੋਸ਼ਠ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਮਝਾਰੇ । ਕੇਤਿਕ ਤੁਪਕਨਿ ਤਕਿ ਤਕਿ ਮਾਰੇ ॥ ੩੫ ॥ 

_ਕੇਤਿਕ ਭਾਜ ਗੜ੍ਹੀ ਮਹਿ ਬੜੇ । ਵਹਿਰ ਨ ਜਮੇ ਪਾਇ ਕਿਤ ਅੜੇ। ਕਰਿ 

“ਗਜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਕੇ । “ਪਲੀਤੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮੋੜਕੇ ਉਪਰ ਧਰਦੇ ਹਨ । ਤੈਜ਼ਖਮ ਠੇਂਕ ਗੇਂਕ 

ਕਰਦੇ ਹਨ । ਭਜਾਨਕ (ਜੈਗ) ਦੇਖਕੇ ਕਾਇਰ ਹੈਂਦੇ ਹਨ । “ਇਕ ਤੀਰ ਹੀ ਚਲਾਕੇ ਦਬਕ 
ਗਏ । (ਅ) ਇਕ ਦਬਕ ਕੇ ਪਾਸਾ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ । “ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ (ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ) 

ਪੈਰ ਘੇਰ ਕੇ । “ਓਫ । “ਪੈਰ ਜਮਾਕੇ । ਵੀ 



__ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜੀ ਰ _ ( ੫੧੧੩) _ __[ਰਿਤੂ ਤੇ । ਅੱ੧ ੩੨. 

ਕਰਿ ਢੋਅ ਢੇਰ” ਹੀ ਦੂਕੋ" । ਦਰਗ] ਢਗਿਰਦੇ ਢਿਰਿਵਿਰਿ ਕਕੋ।੩੬। 

ਚਤਰ ਘਟੀ ਲਗਿ! ਤੜਭੜ ਛੋਰੀ” । ਜੋਰਿ ਜੋਰਿ ਰਿ੫ ਕਾਯਨ ਫੌਰੀ” । 
ਬਿਬਰਯੋ ਸ਼੍ੋਣਤ ਏਕ ਕਰਾਹੈਂ" । ਕੋਤਿਕ ਮਰੇ ਪਰੇ ਰਜ ਮਾਂਹੈਂ ॥੩੭॥ 

ਸਿੰਘਨ ਜੈਗ ਪਿਖਹਿ ਗੁਰਸਾਢਾ।ਜਬਥਾ ਗ਼ਜ਼ਬ ਕੋ ਅਜਬ.ਤਮਾਂਚਾ। ਗ੍ਰਾਮ 

ਸਗਰ ਘਰ ਪਰਮਹਿ ਬਰੇ।ਵੁਕਿ ਢ਼ੁਕਿ ਢ਼ੋਇ ਦੁਰਗ ਢਿਗ ਕਰੇ ॥੩੮॥ 

ਚਲਹਿ ਬੈਦੂਕ ਨਾਦ ਬਡਿ _ਉਠੜੋ । ਬਰਖਤਿ ਗੁਲਕਾਂ ਜਨੁ ਘਨ 
ਵੱਠਯੋ? । ਲਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੁਰਗ। ਨਜੀਕੇ । ਸ਼ੱਤਨਿ ਤਯਾਗੇ ਧੀਰਜ ਹਿਯਕੇ। 

੨੯॥ ਤਬਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਫੇਰਿ ਤਰੋਗ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਤੇ ਕਹਿ ਬਾਕ ਉਤਗ। 

“ਘਾਣਨਹੁ ਹੇਟਨ” ਗੜ੍ਹੀ ਪਰ ਢਢਹ।ਖੈਂ ਚ ਖੜਰ! ਕੌ ਅੰਤਰ ਬਢਹੁ॥੪੦॥ 
ਦੁਸ਼ਟਨ ਖਡਨ ਖੰਡ ਬਿਹੈਡਹੁ' । ਮੰਡਹੁ ਰਨ ਪ੍ਰਚੋਡ ਨਹਿ ਛੇਡਹੁ'”?। 
ਸੁਨਿਗੁਰ ਹੁਕਮਸਿੰਘ ਮਨਕੋਪ।ਚਹੂੰਦਿ।ਸ਼ ਚਰਨ ਦੁਰਗਢਿਗ ਰੋਧ॥੪੧॥ 
ਮਾਰਿਮਾਰਿ ਬਹੁ ਮਾਰਖੂਕਾਰੇ' । ਗੜੀ ਪੋਰਕੇ ਨਿਕਟ ਸਿਧਾਰੇਂ।ਵਿਗ .ਤੂਕੈ 
'ਖਿਖਿ ਵੋਯਹੁ ਹੱਲਾ। ਡੁਰਕਨ ਕੌ ਧੀਰਜ ਉਰ ਹੱਲਾ''॥੪੨।'-ਅੰਤਰ 
ਬਰੋ ਕਤਲ ਕੌ ਕਰੈ' । ਅਰੈ' ਨ ਹਮ'ਰਿਪ ਵਹਿਰ ਨ ਥਿਰੈਂ"-। ਗੀਦੀ 
ਮਰਿਬੇ ਕਹੁ ਡਰ ਧਰਿਕੈ ।-ਤਜਹਿੰ ਜੱਧ-ਇਮ ਮਸਲਤ 'ਕਰਿਕੈ॥੪੩॥। 
ਪਿਖਿ ਹੱਲਾਂ ਪੱਲ ਤਬਿ ਥ ਵੇਰਾ।/ਪ੍ਰਕੁ ਜੀ ! ਤਜਹੁ ਗਰਾਮਹਲਖਿ ਚੋਰਾ।ਹਟੀ 
ਬੋਦੂਕ ਛੁਟਨਿ ਤੋ ਜਬੈ । ਕਹਿ ਕਰਿ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਸੇ ਤਬੈ ॥੪੪। ਸਭਿ 
ਕੋ ਸ਼ਸਤ ਛੀਨ ਕਰਿ ਲੀਨੇ । ਜੋਰਤਿ ਕਰ” ਜੀਵਤਿ ਤਜਿ ਦੀਨੋ ਸ਼ੀ 
ਸਤਿਗੁਰ ਬੇਠੇ ਤਰੁ ਛਾਯਾ । ਕਰਯੋ ਹੁਕਮ; ਵਰ ਦੁਰਗ। ਢਹਾਯਾ ॥ 
੪੫ ॥ ਲਰਿਬੋ ਮਰਿਬੇਂ ਤੇ ਬਚ ਰਹੇ । ਸੋ ਸਭਿ ਸਿੰਘਨ ਘੇਰੇ ਗਹੇ । ਕਹੀ 

ਕੁਦਾਲੋ ਦੇ ਕਰਿ ਹਾਥ । ਦੁਰਗ ਢਹਾਇ ਦੀਨਿ ਤਿਨ ਸਾਬ"“ ॥ ੪੬ ॥ 
ਕਰਿ ਮੇਦਾਨ ਦੀਨਿ ਤਤਕਾਲਾ। ਦਈ ਸਜ਼ਾਇ ਕਰਾਲ ਬਿਸਾਲਾ। 
ਪੱਮਲ ਕਟਕੇ ਬਹੁਤ ਗੌ ਨੋੜੇ ਜਾ ਢੁੱਕੇ) “ਭਾਵ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ । [ਤੜ ਭੜ=ਬੈਦੂਕ 
ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼] । ₹ਸਰੀਰ ਤੋੜੇ । ਫੁਰਲਾਂਵਦੇ ਹਨ । “ਧੂੜ ਵਿਚ । ਅਜੀਬ ਰਜ਼ਬ ਦ੧ 
ਤਮਾਚਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ, (ਇਕ ਬਾਰਗੀ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤਮਾਚਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਦੇ 
ਹਨ) ।?ਵੱਸਿਆ। ਦਹੱਲ ਕਰੋ। ੯ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ । “£ਭਜਾਨਕ ਜੌਗ ਕਰੋ, 
ਛਤੋਂ ਨਾ । ""ਹਿੱਲਿਆ। “(ਤੁਰਕ ਸੋਚਣ ਲਗੇ ਕਿ:=) । ੯ਅਸੀ” ਇਥੇ ਅੜ ਨਹੀ 

_ ਸਕਦੇ ਤੇ. ਬਾਹਰ ਵੈਰੀ ਫਿਕਣ ਨਹੀ' ਲਗ/(ਅੰਦਰ ਆ ਵੜਨਗੇ) । ੯ਹਬ ਜੋੜਦੇ । ““ਉਹਨਾਂ 
ਹੀ ਕੋਲੋਂ । #ਸ਼ੂਧ ਪਾਠ  “ਨੋਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਰ੍ 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਾਪ ਸੂਰਜ] ( ੫੧੧੪ ) [ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੩੩ 

ਸਦਨ ਵਸਤੁ ਸਭਿਲੀਨ ਛਿਨਾਈ।ਜੀਵਤਿਮਿਲੇ ਬਿਨੌਂ ਬਹੁਗਾਈ॥੪੭॥ 
ਸ਼ੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਿਨ ਸੋਂ ਤਬਿ ਕਹਜੋ। “ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਛੀਨਨ ਕਰੋਂ ਚਹਜੋ? ਸੋ 
ਪਲਟੋ ਤੁਮ ਤੇ ਹਮ ਲੀਨੇੰ । ਭਏ ਦੀਨ ਅਥਿ ਛੋਰਨ ਕੀਨੇ ॥੪੮ ॥ ਜੋ 
ਅਬਿ ਕੌ ਕਰਿ ਹੀ ਅਪਗਧਾ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਕੀ ਪੈ ਹੈ ਬਹੁ ਬਾਧ? । 
ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਕਹਿ ਤ੍ਰਾਸ ਬਤਾਯੋ । ਦੁਰਗ ਕਿਤਿਕ ਘਰ ਸਹਿਤ ਢਟਾਯੋ 
॥ 8੯ । ਦਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਿ ਗਾਮ ਉਜਾਰਾਂ । ਬਚਜੋ ਦੀਨ ਹ੍ਰੈ ਨਤੁ ਸਭਿ 
ਮਾਰਾਂ । ਸਿੰਘ ਜੁ ਮਰੇ ਦਾਹ ਕਰਿਵਾਏ । ਘਇਲ ਹੁਤੇ ਸੈਗ ਉਚਵਾਏ 
॥॥੫੦॥ ਗੁੱਜਰ ਚੈਘੜ ਸੈਂਕਰ ਮਾਰਾ । ਤਹਿੰ ਤੇ ਭਏ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸਵਾਰਾਂ । 
ਬਜੀ ਬੰਬ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ । ਪਹੁੰਚੇ ਆਨਦਪੁਰੀ ਮਝਾਰਾ ॥ ੫੧ ॥ 
ਇਤਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ੫੩੧੫ ਸੂਰਜ ਰ੍ਰੰਥੇ ਤਿ੍ਤੇਯ ਰੂਤ 'ਬਜਰੂੜ ਗ੍ਰਾਮ ਮ ਟਨ ਪ੍ਰਬੰਗ ਭਰਨਨੰ ਨਾਸ ਦੇਇਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅ੩0੩੨॥ 

੩੩. [ਹੋਲੀ ਉੱਪਰ ਦੋਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ । ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੜਕੈ] । 
ਦੌਹਰਾ॥| ਮਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਬਜਰੂੜ ਕੌ ਦੁੰਦਭਿ ਦੀਹ ਬਜਾਇ।ਵਤੇਂ ਪਾਇ ਪੁਰਿ 
ਵਿ ਅਅ ਗਰਜੇ ਵਤੇ ਬੁਲਾਇ ॥੧॥ ਪਈ ॥ ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਸੁਧ ਪਸਰੀ 
“ਭਾ ਜੈਗ । ਦੁਰਗ ਦੀਹ ਦਿਢ ਤਤਛਿਨ ਭੈਰ/ਅਰੜੋ ਨ ਕੋਈ ਸਿੰਘਨਿ 
ਆਂਗੇ । ਉਬਰੇ ਦੀਨ ਭਏ', ਕੈ ਭਾਗੇ"॥੨॥ਪੰਬ ਬਿਸਾਲ ਬਿਦਤ ਨਿਤ 
ਭਯੋ। ਸਭਿਨਿ ਚਗਿਰਦੇ ਡਰ ਉਪਜਯੋ।ਸਿੰਘਨ ਕੌ ਸੈਘਰ ਲਖਿ ਗਾਵੋ। 
ਕੌਨ ਸੁਭਟ ਆਗੇ ਹੁਇ ਠਾਂਵੋ ॥੩॥ ਹਤਹਿੰ ਤੁਵੈਗਨਿ ਕੌ ਕਰਿ ਹੇਲਾ । 
ਉਪਰ ਪਰਹਿੰ ਰੇਲ ਅਰੁ ਪੇਲਾ । ਤਬਿ ਤੇ ਡਰ ਧਰਿ ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਸਾਲਾ। 
ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਨ ਕਹੈਂ ਕਿਸ ਕਾਲਾਂ॥੪। ਸੈਧਕਾ ਸੁਬਹਿ ਚਲੀ ਮਗ ਆਵੈ। 
ਦੁਸ਼ਟ ਮਿਲਹਿੰ ਕੋ ਹਾਥ ਨ ਪਾਵੈ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਆਲਸੂਨ ਕਹੁ ਮਾਰਾ । ਨੂਹ; 
_ਬਜਰੂੜ ਬਹੁਰ ਸੈਘਾਰਾ ॥ ੫॥ ਜੋ ਐਬਿ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਕਰ ਪਾਵੇ । ਤਿਨ 
ਮਾਠਿੰਦ' ਆਪ ਉਜਗਾਵੈ । ਲੇਠੁ ਰਹੈ£ ਦੇਨੋ ਬਨ ਜਾਇ। ਮਰਨ ਹੋਇ 
ਪੁਨ ਘਰ ਉਜਰਾਇ॥੬॥ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਠੀਲਾ । ਕੌਨ ਅਰਹਿ 
ਤਿਨ ਸੋਗ ਅਰੀਲਾਇੱਤਕਾਦਿਕ ਕਹਿ ਆਪਸ ਮਾਂਹੀ। ਡਰ ਧਰਿ ਮਗ 
ਲੁਫਤਿ ਕੌ ਨਾਂਹੀ॥੭॥ਬਾਟਪਾਰ ਠਗ ਚੋਰ ਸੁ ਯਾਗ ਗਹਿ ਗਹਿ ਕੈਦ ਕਿ 
ਦੀਨੋ ਮਾਰਿ। ਦਬਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇਂਜ ਗੁਰ ਹੇਰਾ । ਭਏ ਸ਼ਾਂਤਿ ਜਿਤ ਕਿਤ 

ਭਾਵ ਹਰ ਵੇਲੇ । “ਤਿਨਾਂ (ਪਿੰਡਾਂ) ਵਾਂਗ । 5ਲੈਣ' ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿਆ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ | ( ਪਵ੧੫ [ਰਿਤੁ ੩ ।ਬੱਸੂ ੩੩. 
_ ਤਿਸ ਬੇਰ ॥੮॥ ਪੰਥੀ ਸੁਖ ਸੌਂ ਮਾਰਗ ਚਲੋਗ੍ਰਿਸਤੀ ਮਨੁਜ ਅਨੰਦ ਸੋਂ 
_ਮਿਲੋ।ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕੋ ਦੇਤਿ ਅਸੀਸ/ਕਰੋ ਰਾਜ ਜੀਵਹੁ ਜੁਗ ਬੀਸ॥੯॥ 
ਸਗਰੀ ਦੂਣ ਤ੍ਰਾਸ਼ ਕੌ ਪਾਯੋ । ਜਬਰੀ ਕਰਨਿ ਨ ਹਾਥ ਉਠਾਯੋ'।ਮਨਹੁੰ 
ਧਰਮ ਕੀ ਨੀਵ ਉਸਾਰੀ।ਪਸਰਮੋ ਸੁਜਸੁ ਕਿਧੈਂਫੁਲਵਾਰੀ।੧੦॥ਸੋਗਤਿ 
ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਆਵੈ। ਅਜਬ ਉਪਾਇਨ ਅਨਗਨ ਲਯਾਵੈ । ਧਰਹਿੰ ਕੇਸ 
ਕਛ ਪਹਿਰਹਿੰ ਜੋਈ । ਰਹੈ ਸਮੀਪ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਤੇਈ॥੧੧॥ਜੋ ਆਵਤਿਹੈਂ. 
ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਤੁਤਿਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਿਸੀ ਬਿਧਿਦੇਤਿ/£ਧਰਿ ਕਛ,ਕੋਸ਼,ਸ਼ਸਤ੍ 
ਤਨ ਬਾਂਧਹੁ।ਤੁਰਕ ਦੁਸ਼ਟ ਜਨ ਗਨ ਕੌ ਸ ਧਹ।੧੨॥ ਜੇਕਰਿ ਆਯੁਧ 
ਹੋਵਤਿ ਪਾਸ । ਹਾਥ ਨ ਪਾਇ ਸਕੈ ਰਿਪੁ ਤਾਸ਼ਹੈ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਕੋ ਅਧਿਕ 
ਪ੍ਰਤਾਪੂਨਿਵੈਂ ਜਗਤ ਜਨੁ ਹ੍ਰੈ ਧ੍ਰਿਤ ਆਪੂੰ”॥੧੩॥ਨਹਿੰ ਮਸੈਦ ਲੋਤੇ ਗੁਰ 
ਕਾਰ । ਸਿੱਖ ਆਪ ਆਨਹਿੰ ਦਰਬਾਰ।-ਨਈ ਰੀਤਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕੀਨੀ 
-1ਸਗਰੇ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਚੀਨੀਂ॥੧੪॥ _”ਇਸ ਬਿਧਿ ਕੇਂਤਿਕ ਮਾਸ 
ਬਿਤਾਏ । ਫਾਗਨ ਮਹਿੰ ਸਿਖ ਦਰਸ਼ਨ ਆਏ । ਹੌਲਾ ਕਿਯੋ ਆਨ ਤਿਸ 
ਕਾਲਾ । ਫਜਾਂਨੀ ਧਕਾਨੀ ਸਿੱਖ ਬਿਸਾਲਾ॥੧੫॥ਮਿਲੇ ਕੁਲਾਹਲ ਅਧਿਕ 
ਪ੍ਕਾਸ਼ੇ। ਰਾਗ ਰੈਗ ਅਰੁ ਸ੍ਰਾਂਗ ਤਮਾਸ਼ੋ । ਕਰਿ ਕਰਿ ਅਧਿਕ ਬਿਧਿਨਿ 
ਕੈ ਲਯਾਵੇਂ । ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਨਿਕਟ ਦਿਖਾਵੈਂ ॥ ੧੬ ॥ ਜਗਤ ਕ੍ਰਿਆ 
ਕੌ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖੰਤੇ।ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਨਾਨਾ ਬਿਰਤੈਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਿਕਟ ਹੋਰੀਂ" ਪਸ਼- 
ਚਾਤ।ਸਗੰਤ ਕੋ ਸਿਖ ਬੋਲਹਿੰ ਬਾਤ॥੧੭॥[€ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੁ ਸੁਨੀਐਂ ਇਸ- ` 
ਬਾਰੀ।ਭਾ ਉਤਸਾਹ ਵਾਗ ਕੌਂ' ਭਾਰੀ । ਮੈਗਤਿ ਵਿਚ ਤੇ ਸਿਖਣੀ ਦੋਇ 
ਕਿਸੂ ਸੈਗ ਉਠਿ ਗਮਨੀੁੰ ਸੋਇ?॥ ੧੮॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਸੈਗ 
ਭਨੌ। ਮੇਲੇ ਇਸੀ ਹੇਤ ਕੌ ਬਨੇ । ਇਕ ਤੌ ਲਾਭ ਲੋਨਿ ਕੋ ਆਵੈਂ। ਸਤਿ 

"ਜ਼ੁਲਮ ਕ ਕਰਨਲ ਲਈ ਹਥ ਨਾ ਚੁਕਿਆ । “(ਜਸਦੀ) ਬਗੀਚੀ । ਜਗਤ ਦੇ ਲੌਕ ਨੀਉੱਦੇ ਹਨ 
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। $ਹੋਲੀ । “ਹੋਲੀ ਦਾ । #ਇਥੋਂ ਸੌ ਸਾਖੀ _ 
ਦੀ ੩੩ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਚੱਲੀ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਹਿਮਾੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ' ਹੈ । ਰ 

ਮਸਾਂਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਫਲ ਅਗੇ ਚ਼੍ਲ੍ਕੇ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ 
ਅਰ ਤਮਾਸ਼ਿਆੰ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਹੌਲਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 
ਸੋ ਉਤਸਾਹ ਦਾਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦਾ ਅਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜੰਗ ਵਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਰੈਦ, ਮੰਦ, 
ਪੱਟਾ, ਕੂੜਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਨਾਚ; ਗੁਡੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਦਿਕ ਕੁਕਰਮ ਸਭ 
ਵਰਜਿਤ ਸੇ, ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਅੰਸੂ ਦਾ ਅੱਕ ੨੭, ੨੮ 1 ਪ£-ਉਮਧਾਨੀ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ] ( ੫੧੧੬) [ਰਿਤੁ ੩ । ਸਭ ੩੩. 

ਪ੍ਰਸ਼ਨਿ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੈ ॥੨੯॥ ਮੱਜਹਿੰ ਤੀਰਥ ਕੋ ਉਤਸਾਹੂ। ਆਵੈਂ 
ਸਭਿਨਿ ਮਹੋਛਜਾਂ' ਮਾਂਗੂਜੀਵਨ ਕੋ ਸੁਭਾਵ ਪਰਖੰਤੋ”। ਪਾ੫ ਨਿਵਾਰਹਿੰ 
ਸ਼ਰਧਾਵੈਤੇ ॥੨੦॥ ਤਿਨ ਮਹਿੰ ਵਿਗੜ ਬਹੁਤ ਨਰ ਜਾਂਈ । ਕੌ ਕੋ ਫਲ 
ਖਾਟਹਿੰ ਅਧਿਕਾਈ । ਗੁਰ ਸਿੱਖਹੁ ! ਇਮ ਸੁਨਹੁ ਪਛਾਨਹੁ । ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ 

_ਫ਼ਾਕ ਤੁ” ਇਕਰਸ ਜਾਨਹੁ ॥ ੨੧।। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕ ॥_ 
ਜਾ ਰਹਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤੁ ਜਗਿ ਤ1 ਕਾਇਤੁ ਗਾਰਬਿ ਹੈਢੀਐ ॥ 

.. ਪੁਨ:-ਮਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਾਣਾ ਕੋਹਾ1 ॥ 

ਰੌਪਈ ॥ ਜਿਨ ਲਿਵ ਲਗੀ ਰਿਦੇ ਅਨੁਰਾਗੇਤਿਨ ਕੌ ਭਲਾ ਨਹੀ' ਕਿਛ 
ਲਾਗੇ। ਮੁਕਰ ਸਮਾਨ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ। ਨਿਰਮਲ ਸਦ' ਬਿਹੀਨ ਬਿਕਾਂਰ 
। ੨੨॥ ਅਪਨੌ ਮੁਖ ਕਰਿ ਦੈਖਹਿ ਜੈਸਾ । ਕਰਹਿ ਦਿਖਾਵਨਿ ਤਿਸ ਕੌ 
ਤੈਸ”। ਹਰਖ ਸੈਂਗ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਹਿਂ ਜਥਾ । ਗੁਰ ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਚਲਣ ਹੈ ਤਥਾ 
।੨੩।। ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਜਸ ਜਸ। ਪੂਰਾ ਭਾਵ ਹੋਤਿ ਹੈ ਤਸ 
ਤਸ। ਤਊ ਜਾਨੀਐ ਰਿਵੈ ਬਿਚ ਗਿਮਗ ਹਿੰਦੁਨਿ ਬਡ ਗਏ ਬਿਗਾਰ'॥ 
੨੪॥ ਜੇ ਤੁਰਕਨਿ ਮੈਂ ਭਏ ਬਡੇਰੇ। ਮਾਰਗ ਗਏ ਸੁਧਾਰਿ ਅਛੋਰੇ । ਪੀਰ 
ਫਕੀਰ ਦਿਵਸ ਜਬਿ ਆਵਰੁਦਨ ਕਰਤਿ ਬੈਰਾਗ ਉਪਾਵੇਂ॥੨੫॥ਮਿਲਿ 
ਕਰਿ ਕਹਤਿ-ਜੁ ਬਡੋਂ ਹਮਾਰੇਜਿਸ ਬਿਧਿ ਕਰਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਸਿਧਾਰੇ। ਸੋ 

ਹਮ ਤੇ ਬਨ ਆਵਤਿ ਨਾਂਹੀ।ਗ਼ਾਫ਼ਲ ਸਦਾ ਖ਼ੁਦੀ ਮਨ ਮਾਂਹੀ ॥੨੬॥ ਯਾਂ 

ਖ਼ੁਦਾਇ ਹਮ ਤੋਹਿ ਪਨਾਹਿਂ।ਗਾਖ ਲੀਜੀਐ ਬਖਸ਼ ਗੁਨਾਹਿ-। ਹਿੰਦੁਨਿ 
ਕੋ ਦਿਨ ਹੋਲਿ ਦਿਵਾਲੀ । ਇੱਤਾਦਿਕ ਦਿਨ ਢਲਜ਼ਿੰ ਕੁਚਾਲੀ॥੨੭। 
ਬਿਨਾ ਲਾਜ ਤੇ ਹੁਇ ਨਰਨਾਰੀ।ਕਰਹਿੰ ਖਗਬਾ ਕਾਵਤਿਗਾਰੀ।ਸਿੱਖਹੁ! 
ਸੁਨਹੁ ਬਾਤ ਇਹ ਸਾਰ । ਜਿਨਹੁ ਬੋਦਗੀ ਕਿਯ` ਕਰਤਾਰ ॥ ੨੮ ॥ 
ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਸੇ ਸੁਖੀ ਬਡੇਗੇਜੀਤ ਗਏ ਭਵਜਲ ਨਹਿੰ ਵੋਰੇ । ਬਿਨਾ 
ਬੈਦਗੀ ਜੋ ਨਰ ਹੋਰ । ਨਿਜ ਨਿਜ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਬੰਧੇ ਜਿਮ ਚੋਰ ॥੨੯॥ ਜਿਮ 

੧ਵਡੇ ਉਤਸਵਾਂ ਪਰ, [ਮਹਛਾ=ਮਹਾਂ ਉਤਸਵ]। (ਅ) ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾੰ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਚ 
ਆਮ ਸਾਧੂ ਸੌਤੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਕੇ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭੀ ਮਹੋਛਾ ਆਖਦੇ ਹਨ । “ਪਰਬੇ 

__ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ੧(ਸ਼ੀਸ਼ਾ) ਦਿਖਾਉ'ਦ: ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਓਹੋ ਜਿਹ । ੯ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੇ ਗਾਹ ਵਿਗਾੜ _ 

_ਗਏ ਹਨ । “ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ । $ਵਿਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਨ ਚੋਗ ਵਾਂਗ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ] ( ੫੧੧੭ ) (ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੁ੩੪. 
_ਪਸੁਬੈਂਧੜੋ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਵੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਬੈਧੈ ਤਿਮਪਾਵੈਂ'।ਕਰਕੀ ਬਿਨਾ 
ਤਰਹਿ ਨਹਿੰ ਕੋਉ । ਕਰਣੀ ਖਾਲੀ ਜਾਇ ਨ ਸੋਉ” ॥੩੦॥। ਧਰਿ ਧਰਿ 
ਬੇਖ ਦੇਤਿ” ਉਪਦੇਸ਼ । ਬਿਨ ਕਰਣੀ ਦੁਖ ਪਾਇੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਹਸਦ੍ਯਾ 
ਟਪ੫ਦਤਾਂ ਸ੍ਰਾਂਗ ਬਣਾਏ । ਪਰਮੇਸੁਰ ਰੀੜੈ ਨ ਕਦਾਏ ॥੩੧॥ ਮਰਿ ਮਰਿ 
ਲੋਕ ਬਹੁਰ ਪਛੁਤਾਵਹਿੰਫਸਿ ਬਿਸ਼ਯਨਿ ਮਹਿੰ ਬੇ ਬੈਸ ਬਿਤਾਵਹਿੰ। ਪਰਹਿ 
ਆਨਿ ਸਿਰ ਪਰ ਜਬਿ ਭਾਰੀ । ਤਬਿ ਜਾਨਹਿੰਗੇ ਅੰਧ ਗਵਾਰੀ ॥ ੩੨॥ 
ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੀ ਤਾਰਹਿਂ ਤਬੈ।ਅਪਨੋ ਆਪ ਸਮਝਿਹੈ' ਜਬੈ।ਪੂਜਾ ਧਰਮ 
ਅਨਕ ਪੁਰਕਾਰ।ਪਵਸੀ ਥਾਂਇ” ਤਬਹਿ ਨਿਸਤਾਰਾ॥੩੩॥ ਯਾਂਤੇ ਸੱਤਿ- 
ਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ । ਲਿਵ ਲਗਾਇ ਕਰਿ ਠਾਨਹਿੰ ਨਿਸ ਦਿਨ । ਵਹਿਰ 
ਕ੍ਰਿਆ ਸਭਿ ਕੈਸੀ ਕਰੈ। ਅੰਤਰ ਸਦਾ ਨਾਮ ਹਰਿ ਧਰੈ ॥ ੩੪॥ ਜਾਨੋ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋ ਮੀਤ।ਕਰਹਿ ਜੁ ਤਿਸ ਪਿਖਿ ਹਰਖੇ ਚੀਤ।ਭਾਣਾ ਮਾਨਹਿੰ 
ਰਹੈ ਅਨੰਦ । ਤਨ ਹੈਤਾ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਨਿਕੌੰਦ॥੩੫। ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਇ 
ਨਾਮ ਪਰ ਜਬੋਂ । ਪ੍ਰਭੂ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੈ ਤਬੈ। ਜਨਮ ਅਨੇਕ ਪਾਪ ਕੌ , 
ਖੋਇ। ਸਕਹਿ ਪਛਾਨ ਆਤਮਾਂ ਜੋਇ ॥ ੩੬॥੪੪ ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਸ ਛੇ 
ਕ੍ਤਿਯ ਰੁੜੇ “ਸਿਖਨ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਟਨਨੰ ਨਾਖ਼ ਤ।ਨ ਤਿ੍ੰਸਤ] ਲੰ£ ॥ ੩੩ ॥ ਰ 

੩੪. [ਚਬੀਣੀ ਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ । ਅਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੰਡ । ਸਿੱਖੀ]। 
ਦੋਹਰਾ ।। ਹ[ਇਕਦਿਨ ਬੀਚ ਦਿਵਾਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ ਹੋਇ।ਰਿਦੈਸ਼ਬਦ 
ਕੀ ਭਾਵਨਾ£ ਬੋਲਯੋ ਸਿਖ ਅਸ ਕੋਇ ।੧॥ ਚੌਪਈ ॥ “ਸਾਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੁ 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ । ਇਕ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਹਜ਼ੂਰੇਨਿਤਉਠਿ ਬਡੀ ਪਰਾਤਿ ਇਸ਼- 
ਨਾਨੌਂ। ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਦ ਬਖਾਨੌ' ॥੨॥ ਕਿਰਤਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਪਠਿ 
ਲੇਊ' । ਪੁਨਿ ਸੁਨਿਬੇਂ ਮਹਿਂ ਨਿਜ ਮਨ ਦੇਊਂ । ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਇਕ ਰਹਿ 
ਗਈ ਆਜ । ਤਬਿ ਹੀ ਆਯੋ ਰਾਗ ਸਮਾਜ॥੩॥ ਮੈਂ ਰਾਗੀਨਿ ਮਗ ਬਹੁ 
ਕਹਯੋ-ਪਾਠ ਕਰਨਿ ਥੋਰੋ ਅਬਿਰਹਜੋ।ਭੌਗ ਸੁਖਮਨੀ ਲੋਵੇਂ ਪਾਇ।ਪੰਛੋ 
ਕਿਰਤਨ ਕਰਹੁ ਬਨਾਇ-॥੪॥ਬਹ ਕਹਿ ਰਹਜੋ ਨ ਕੈਸੇ ਮਾਨਯੋਂਨਹੀ' 
ਸੁਖਮਨੀ ਭੋਗ ਬਖਾਨਜੋਂ।ਸਾਜ ਬਜਾਇ ਸੁ ਰਾਗ ਉਚਾਰ।ਕਰਜੋ ਕੀਰਤਨ 
੧ ਤਿਵੇਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਬਿਨਾਂ ਬੋਦਗੀ ਵਾਲ ਨਰ) । "ਉਹ(ਜੋ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ) 
ਖਾਲੀ ਨਹੀ” ਜਾਏਗਾ । “(ਲੋਕ) ਦੇਦੇ ਹਨ । (ਜੋ ਪਰਮੋਸ਼ੁਰ)ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਚਿਤ ਵਿਚ 
ਹਰਬੈ । $(ਤਦੋ') ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ । (ਕੀਰਤਨ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵ:ਲਮੂ 

#ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਦ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੇ ਰਖ ਦਿਤੇ ਹਨ। 
1੫:-ਤੈਸੀ । ਹੰਇਥੋਂ ਸੈ ਸਾਖੀ ਦੀ ੧੧ਵੀ' ਸਾਂਖੀ ਟੂਰਦੀ ਹੈ। _ 



ਬੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ] (੫੧੧੮ ) ਰ 

ਸਭਾ ਮੜਾਰਾ॥੫॥ਤਬਿ ਮੈਂ ਕਹਜੋ-ਤੁਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਲਗਵਾਵੇਂ ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ 

ਗੁਰ ਪਾਹ-।ਸਾਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੁ ਪ੍ਰਭੁ ਪੂਰੇ। ਕਰੀਅਹਿ ਮੇਰੋ ਨਜਾਉ' ਹਦੂਰੇ” 

_॥੬।਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਸਕਾਇ ਬਖਾਨਾਂ।£ਭਾਈਸਿੱਖਾ!ਸੁਨਹੁੰ ਸੁਜਾਨਾ। ਨਹਿੰ 

ਦੇ 

ਜਾਨਹੁ ਗਾਗੀ ਤਨਖਾਹੀ।ਗੁਰਬਾਨੀ ਮਹਿ ਗਾਵਨ ਜਾਂਹੀ'॥੭॥ਹਰਿਜਸੁ 

ਸਨਿਤੋ ਬਾਤ ਚਲਾਵੈ । ਵਹੁ ਤਨਖਾਹੀ ਵਡਾ ਕਹਾਵੈ” । ਤੂੰ ਸੈਗਤਿ ਕੌ 

ਵੌਤਿ ਚਬੀਣੀ । ਜਿਸਤੇ ਤਿ੍ਪਤਿ ਹੋਤ ਹੈ ੜੀਣੀ”॥ ੮ ॥ ਰਾਗੀ ਆਨ 

ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਛਕਾਯੋ । ਬਡ ਭਾਂਗਨ ਕੋ ਬਹੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਯੋ । ਇਨ ਪਰ ਗੁਰ ਕੀ 

ਖੁਸ਼ੀ ਉਦਾਰਾਂ । ਕਲਜੁਗ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ॥੯॥ ਗੁਰੂ ਭਾਵਨੀ 

ਧਰਿਕੈ ਜੋਊ । ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਹੈ ਕੋਊ । ਗੁਰੂ ਸੈਗ ਬਨਿ 
ਤਾਂਹੀ । ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ਸੁਖ ਭਵ ਮਾਂਹੀ ॥੧੦॥ ਤਜਿ ਬਿਕਾਰ ਕੌ ਗਾਵਹਿ 

ਨਾਦ” । ਬੈਧਨ ਤੂਟਹਿਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ। ਸੁਨਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਧਰਿ ਢੈਰ ਨ ਫੇਰਾ ॥ 

ਪਾਇ ਅਚਲ ਪਦ ਬਹੁ ਸੁਖਕੇਰ॥੧੧॥ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਕੋ ਨਿਰਨੰ ਕਰੇ 

ਗੁਰ ਕੌ ਕਹਿਬੋ ਸਾਚ ਉਚਰੈ" । ਸੋ ਸੈਗਤਿ ਕੌ ਦੋ ਪਕਵਾਨ 1 ਮਤੂਰ 

ਸਨਿਗਧੈ“ ਸ੍ਰਾਦ ਮਹਾਨ ॥੧੨॥ ਬਕਤਾ ਸ਼੍ਰੋਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗਤਿ ਪਾਵੇਂ । ਅੰਤ 
ਬਿਖੈ ਗੁਰ ਰੁਪ ਸਮਾਵੇਂ । ਇਮ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕੌ ਜਾਨਿ । ਵਲ ਪਰ 

ਰਾਖਹੁ ਦਿ੍ਸ਼ਟਿ” ਸੁਜਾਨ॥੧੩॥ਦੋਹਰ॥ਸੈਗਤਿ ਸਭਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤਰੈ" ਗੁਰ 

ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇ। ਇਹਾਂ ਭੁਗਤ ਆਗੇ ਮੁਕਤਿ ਮਾਰਗ ਬਦ ਬਤਾਇ'। 

_ ੨੪॥ ਚੌਪਈ ॥ ਦਯਾ ਸਿੰਧੁ ਇਮ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਨ। ਸਿੱਖਨ ਸੁਨਜੋ ਮਹਾਤਮ 

ਸ਼ਰਨ। ਭਏ ਅਨੌਦ ਦੇਖਿ ਮੁਖ ਇੰਦਬੇਦਨ ਕਰਹਿ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ ॥ 

੧੫॥ਏਕ ਦਿਵਸ ਸੁਭ ਸੁਰਪਤ'ਜੇਸਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਸੇ। 

ਪਾਠ ਕਰਹਿ ਸਿਖ ਓਅੰਕਾਰਾ। ਬਿੱਧ੍ ਅਰਥ ਅਜਾਨ ਉਚਾਰਾ"' ॥੧੬॥ 

`ਸਨਿ ਸੁਜਾਨ ਗੁਰਬਾਕ ਅਲਾਇ। “ਇਸ ਕੋ_ਹਤਹੁ ਲਸ਼ਟਕਾਂ ਜਾਇ। 

ਦ੍੍੍ ਗਹਿ ਕਰਿ ਤਾੜਹੁ ਲੋ ਜਾਵਹੁ। ਹਮ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾਇ ਬੈਠਾਵਹ'। 
੧ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ (ਕੀਰਤਨ) ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਜਿਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੂੰਦੀ ਹੈ । “ਭਾਵ 

` ਅਗ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾਂ ।”ਫੇਰ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ (ਜੋ) ਸੁਣੋਂ । “ਭਾਵ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਦਸਣੇਂ ਵਾਲ਼ਾ । €ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਬਿੰਧਾ । “ਨਿਗਾਹ ਫਲ ਤੇ ਰਖੋ। "ਤਰ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ੯ਇੰਦਰ । “ਭਾਵ ਉਹ ਅਜਾਨ ਪਾਠ ਐਉ” ਉਚਾਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ 

ਉਲਟ: ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ।_$ਇਹ ਦੋ ਤੂਕਾਂ ਰਹਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਨੰਦਲਾਲ ਜੀ ਵਿਚ ਬੀ ਹਨ । 

ਹੋਸੇ ਸਾਖੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਰ੍ਹਵੀ” ਸਾਖੀ ਹੈ । 



` ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ] ( ੫੧੧੯) (ਜਤ ੩ । ਬ॥੩੪ _ ੩ । ਸੱਸ ੩੪ 

੧੭॥ਤਬਿ ਸਿੱਖ ਧਾਇ ਲਸ਼ਟਕਾ ਹਤਿ ਕਗਿਤਰਜਤਿ ਦੂਰਬਿਠਾਯੋਦਿੜ 
ਧਰਿ" ।`ਸੈਗਤਿ ਇਮ ਬਿਲੌਕਿ ਬਿਸਮਾਈਂ ।-ਕਹਾਂ ਕਰੀ ਗੁਰ ਲਖੀ ਨ 

_ ਜਾਈ-। ੧੮॥ ਮਿਲਿ ਸਿੱਖਠਿ ਅਰਦਾਸ ਬਖਾਨੀ । “ਸਾਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੁ 
_ਗੁਨ ਖਾਨੀ।ਇਹ ਸਿਖ ਰਾਵਰ ਕਯੋਂ ਮਰਵਾਯੋ ? ਬਾਨੀ ਪਠਨ ਬਿਖੈਮਨ _ 
_ਲਾਯੋ ॥੧੯॥ ਕਹੋ ਅਹੈ ਜਗ ਗੁਰ ਗੁਨ ਖਾਨੀ” ।- ਇਕ ਤੁਕ ਭੀ ਜੁ 
ਪਢਹਿ ਗੁਰ ਬਾਨੀ। ਜਗ ਤੇ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਇ ਉਧਾਰ-। ਇਹ ਸਿਖ੫ਵਤੋ 
ਓਅੰਕਾਰ ।੨੦॥ ਤਿਸ ਪਰ ਮਾਰ ਲਾਠੀਅਨਿ” ਖਾਈ । ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਹੁਇ 
ਕਿਮ ਬਨਿ ਆਈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਸਕਾਇ ਬਖਾਨੀ। “ਅਰਥ ਖੋਜ ਇਨ 
ਪਠੀ ਨ ਬਾਨੀ ॥ ੨੧॥ ਆਨੋ ਅਬੈ ਹਜ਼ੂਰ ਹਕਾਰੋ । ਸੁਨਹੁ ਸਰਬ ਤੁਮ 
ਜਥਾ ਉਚਾਰੋ?। ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਲਜ਼ਾਇ ਬਿਠਾਇਵ ਤੀਗ ਸਿੱਖਾ ! ਪਦੀਐ? 
ਕਹਯੋ ਗਹੀਰ॥੨੨॥ਤਬਿ ਸਿਖ ਨੇ ਤੁਕ ਤਿਵੈ ਉਚਾਰੀ। ਬਿੱਧ੍ਰੋ ਅਰਥ 
ਸੁ ਜਾਸ ਮੜਾਰੀ। ਸੁਠਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਾਂਹਿ ਬਖਾਨੀ । ਪਇਮ ਤੁਕ ਪਢਹੁ 

_ ਅਰਥ ਇਹੁ ਜਾਨੀ ॥ ੨੩॥ 
ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤਿ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ ਕੈ ਜਾਣੈ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ।। 

_ਅਰਬ:-ਚੌਪਈ॥ ਕਰਤੇ ਕੀ ਦੀਰਘ ਵਡਿਆਈ । ਕਰਤਾ ਹੀ ਜਾਣੈ ਤਿਸ 
ਤਾਂਈ । ਜੇ ਗੁਰ ਸੂਰਾ ਹੋਇ ਸੁਚੇਤ । ਭੀ ਸੋ ਜਾਨਤਿ ਹੈ ਸਭਿ ਹੇਤੁ॥੨੪॥ 
ਅਪਰ ਜੀਅ ਸੈਸਾਰੀ ਜੋਤੇ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਜਾਨਤਿ ਹੈਂ ਸਭਿ ਤੇਤੇ । ਜੇ 
ਸਤਿਗੁਰ ਨਹਿੰ ਲਖਹਿ ਵਡਾਈ । ਤੌਂ ਅੰਧੇਰ ਪਰਤਿ ਸਮੁਦਾਈ ॥੨੫॥ 
ਇਸ ਸਿਖ ਲਗ ਕਕਾਰ ਕੀ ਏਕ”। ਪਠਨਿ ਕਰੀ ਬਿਨ ਸੁਮਤਿ 
ਬਿਬੇਕ। ਬਿੱਧ੍ਰੋ ਅਰਥ ਪਠਜੋ ਪਹਿਚਾਨੈ। ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤਿ ਕਰਤਾ ਜਾਨੈ 
। ੨੬ ॥ ਗੁਰ ਸੁਰਾਂ ਕਯਾ ਜਾਨੋਂ ਕੋਇ । ਇਮ ਅਨਰਥ ਪਢਿ ਕੀਨੋ 
ਸੋਇ। ਤੋਂ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨੀ ਸਿਖ ਕਯੋਂ ਜਾਇ । ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਲਖਿ ਨ 
ਸਕਾਇ' । ੨੭॥ ਸਿੱਖਹੁ ਸੁਨਹੁ ਸੋਖ ਇਹੁ ਮੇਰੀ । ਬਾਨੀ ਪਵਹੁ ਸ਼ੁੱਧ 

“ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਕੇ । ਦਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਜੀ ਦਾ ਆਖਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ:-੧ ₹ਭਾਵ 
ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ । ਓਕੱਕੇ ਦੀ ਇਕ ਲਗ । (ਜੇ ਗੁਰੂ) ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦ। । 

ਸੌ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਲਾਠੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲਾਠੀਆਂ ਨਗੀ' ਲਿਖਿਆ । 
੧ਉਹ ਸਿਖ 'ਕੈ ਜਾਣੇ” ਨੰ “ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ । “ਕੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਥਵਾ ਤੋ 

ਕਾ ਦਾ ਅਰਬ ਹੈ “ਕੀਹ! ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ “ਨਹੀ” । 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ] ____(੫੧੨੦) ___(ਰਿਤੁ ੩। ਘੱਸੂ ਤ੪ 

ਗੁਰ.ਕੋਰੀ । ਪਢੈ ਮਹਾਤਮ ਲਹੈ ਬਿਸਾਲ । ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਮਹਿ ਹੋਇ 

ਨਿਹਾਲ ॥ ੨੮ ॥ ਜੋ ਕ੍ਸ਼ੁੱਧ ਹੁਇ, ਪਵੀਐ ਸ਼ੁਧ ਕਰਿ । ਬਿਗਰੀ ਵਸਤ 

'ਸੁਯਾਰਹਿ ਜਿਮ ਘਰ'”ਂ । ਤਿਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਧਾਰਹਿ ਜੇ ਨਹਿੰ। ਨਹੀ 

ਭਾਵਨਾ ਸੇ ਨਰ ਮਹਿ ਮਹਿੰ” ॥ ੨੯ ॥ 
ਰ ਭਾਵਨ। ਬਿਹੀਨ ਜਕ ਜਾਰੋ ਹੀ ਮਰਤ ਹੈ1 ।” 

` ਤੁਕ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ਕੀ ਗਾਈ। ਪੰਚ ਬਿਧਿਨਿ ਸਿੱਖੀ ਸੁਨਿ ਭਾਈ! 

ਧਧੈ ਕੀ ਇਕ: ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ । ਹਿਰਸੀ ਤ੍ਰੈ, ਸਿਦਕੀ ਅਵਰੇਖੀ” ।੩੦॥ 

ਪਰਮ ਅਹੈ ਭਾਵ-ਕੀ ਭਲੋ:-ਪੁਥਮਾਂ ਇਮ ਜਿਮ ਭਾਈਚਲੋ'।ਸਭਿਸਗੁਰੇ 

ਮੁਝ ਨਿਗੁਰਾ ਕਹੈ” । ਲੋ ਸਿੱਖੀ; ਧੈਖੇ ਕੀ ਅਹੈ ॥੩੧॥ 'ਕੋ ਇਕ ਸਿੱਖ 
ਬਨਤੋਂ ਕਿਹ ਦੇਖਾਂ।ਸਦਨ ਪਦਾਰਥ ਭਲੋ ਬਿਸ਼ੇਖਾ।ਸੁਤ; ਬਿਤ' ਪਤਿ 

ਦ੍ਧ; ਆਦਰ'' ਆਦਿ । ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੇਰਿ ਅਹਿਲਾਦ ॥ ੩੨ ॥ 
ਲੋਭ ਪਦਾਰਥ ਕੌ ਮਨ ਭਯੋ। ਗੁਰੁ ਕੌ ਸਿੱਖ ਹੋਇ ਸੋ ਗਯੋ । ਇਹ ਸਿੱਖੀ 
ਹੈ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ । ਰਹੀ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹਿ ਵਿਸ਼ੇਖ਼ੀ।੩੩॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ 

ਨ ਪਰਚਾ ਪਾਯੋ।ਗੁਰ ਸਰੂਪ ਨਹਿੰ ਰਿਦੈ ਬਸਾਯੋਂ । ਤੀਜੀ ਹਿਰਸੀ ਸਿੱਖੀ 
ਜਾਨੋ। ਬਹੁਤ ਜੁ ਕਰਹਿ ਕਰਨਿ ਸੋ ਠਾਨੋ'॥੩੪॥ ਸੋਬੀ ਕੁਛ ਨ ਆਪ 

ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਸੁਯਰੀ ਦੀ ਹੈ _ “ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਚ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਭਾਵਨ' 

(ਸ਼ਰਧਾ) ਵਾਲ਼ੋ ਨਹੀਂ । ₹ਹਠ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੋ ਸੜੇ ਹੀ । [ਜਕ=ਹਨ । (ਅ) ਹਾਰ । (ਏ) 

ਅਬਕ ਅਬਕ ਕੇ । %:, ਜ਼ਕਾ=ਬਲਣਾ, ਸਰਸ] । %(ਚੌਬੀ ਸਿੱਖੀ) ਸਿਦਕ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਯਾ 

ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੈ । “ਜਿਵੇਂ (ਭਾਈ) ਸੰਬਧੀ ਚਲਦੇ ਹਨ । 5ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਗੁਰਾ 

ਕਹਿਣਗੇ । ”ਇਹ ਧੰਧੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ । "ਦੂਜੀ ਸਿੱਖੀ ਚਲੀ । “ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕ 

ਸਿਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਦੌਲਤ । "ਇੱਜ਼ਤ । "“ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। 

#ਸਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਪਈ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ 

ਕਿ ਸਮਝਾ ਦਿਤਾ, ਭਾਵ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਬਿੜਕ ਤੋਂ` ਹੈ; ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਭਲੋ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ 

ਸ਼ੁਧ ਜੋ ਕੈਠ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾੰ ਸੁਧਾਰ ਲਵੈ । ਫਿਰ ਬੀ ਉਕਾਈ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਾਠ 

ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਮੇ ਵਿਚ ਬਿਨੈ ਕਰੀਦੀ ਹੈ “ਤੁਕ ਅੱਖਰ ਲਗ ਮਾਤ ਵਧ ਘਣ ਪੜ੍ਹੀਂ ਮਾਫ ਤੇ 

ਿੱਧਂ ਦੇ ਮੁਖ ਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਉਂ ਬੀ ਏਲਾ ਸੁਣਿਆਂ ਹੈ 'ਗੂਰੂ ਕਾ ਬੋਲਣਾ ਸਚੇ 

ਦਰਬਾਟ । ਭੁਲਿਆਂ ਚੁਕਿੰ ਨੂੰ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ' । 1 ਇਹ ਤੁਕ ਜਿਵੈਂ' ਸੌ ਸਾਖੀ 

` ਵਿਚ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਸ਼ੁਧ ਪਾਠ ਐਉ' ਹੈ:-ਗਿਆਨ ਕੈ ਬਿਹੀਨ ਜਕ_ਜਾਰੇ 

ਹੀ ਮਰਤੁ ਹੈ' ।[ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ੮੯ । 



_ ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰ ਪ੍ਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੧੩੨੧ ) ਰਿਤੁਤ । ਅਸੂ੩੫. 

ਕੌ ਆਈ । ਨਹੀਂ ਸੀਖ ਲੋ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ । ਨਹਿੰ ਮੈਗਤ ਮਹਿੰ ਬੈਠਯੋ 
`ਜਾਇ। ਪਾਹੁਲ ਕੋ ਭੇਦ ਨ ਪਾਇ ॥੩੫॥ ਚਤੁਰਥ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕੀ 

ਕਲਾ 

ਹੋਈ । ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਪਰ ਨ ਮਾਨਹਿ ਕੋਈ । ਜੀਵਣ ਮਰਣ ਬਿਥੈ ਗੁਰ 
ਸ਼ਰਣੀ । ਤਜਹਿ ਨ ਜਿਮ ਪ੍ਰਵਾਹਿ ਮੈ ਤਰਣੀ" ॥੩੬॥ ਸਿਰ ਜਾਣੇ ਲਗਿ ਰ 

ਸਦਾ ਨਿਬਾਹੈ। ਤਨ ਮਿੱਥਿਆ ਲਖਿ ਕਰਿ ਜਗ ਮਾਂਹੈ । ਸਿੱਖੀ ਸਚੁ 
ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕੀ ਕਰਤਾਂ । ਇਮ ਪ੍ਰਾਨਨਿ ਬਿਨਸਨ ਲਗਿ! ਧਰਤਾ ॥ ੩੭ ॥ 
ਬਿਘਨ ਅਨੇਕ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਸਾਰੇ । ਗਾਢੋ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰਵਾਰੈ ਪਲ _ 
ਮਹਿੰ ਸਿਰ ਦੇ, ਸਿਦਕ ਨ ਖੋਵੈ । ਸੋ ਸਿਖ ਮੇਰੋ ਪੁਰਨ ਹੋਵੈ ॥੩੮॥ ਪੰਚਮ 
ਸਿੱਖੀ ਭਾਵ ਉਪਾਈ । ਲਖਿ ਗੁਰ ਮਹਿੰਮਾ ਪਰਿ ਸ਼ਰਠਾਈ । ਨਿਸ ਦਿਨ 
ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਉਰ ਧਾਰੀ । ਕਰਹਿ ਭਾਵ ਸਭਿ ਸਿੱਖ ਮਬਾਰੀ?॥ ੩੯ ॥ ਪੰਚ 

ਪੁਕਾਰ ਰ ਸਿੱਖਿਇਮ ਕਹੇ।ਜਥਾ ਕਰਮ ਫਲ ਦੀਰਘ ਲਹੇ/ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ 
ਮਹਿ ਬਠੋਂ' ਸਹਾਈ । ਜਮੁ ਸੈਕਟ ਤੋ ਲੋਹੁਂ ਛੁਟਾਈ? ॥ ੪੦॥ ਦੋਹਰਾ ॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਨ ਜਿਨਹੁੰ ਕੋ ਪੂਰੀ ਤਿਨ ਕੀ ਆਸ। ਨਾਨਕ ਜਪੀਐ 
ਨਾਮ ਨਿਤ ਸਿਮਰਹੁ `ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਾਂ ॥ ੪੧ ॥ ਚੌਪਈਂ ॥ ਬਨੀਅਹਿ 
ਸੱਤਿਨਾਮ ਅਨੁਰਾਗੀਂ। ਕਾਮ ਫੋੋਧ ਮਦ ਮਾਨਹਿੰ” ਤਯਾਗੀ । ਰਾਖਿ ਸਥਿਰ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਰੋਸਾ । ਧਰਿ ਮੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤਿ ਸੈਤੋਸ਼ਾ” ॥ ੪੨॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁੱਤੇ “ਸਿੱਖਨ” ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਚਤੁਰ ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ॥ ੩ ੪॥ 

੩੫. [ਪਾਹੁਲ ਭੇਦ । ਦੇਵੀ । ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ (ਸਿੱਖੀ ਪੰਚ ਪੁਕਾਰ ਕੀ ਸੁਨਿ ਪਾਹੁਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼।ਸਿਖ ਸਿਦਕੀ 
ਕਰਿ ਜੋਰਿਕੈ ਧਰਿ ਪਗ ਪੰਕਜ ਸੀਸ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਬੂੜਤਿ ਭਏ 
ਸਰਬ ਕਰਿ ਪੰਗਤ । ਗੁਰ ੫ਤਿਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕੀ ਸੈਗਤਿ । ਅਭਿਲਾਖਤਿ 
ਸਗਰੇ ਮਨ ਜਾਨਨਿ । ਸ਼ੁਵਨ ਕਰਨਿ ਕੋ ਤੁਮਰੇ ਆਨਨਿ”£ ॥ ੨॥ 
ਪਾਹੁਲ ਕੇ ਗੁਣ ਭੇਦ ਬਖਾਠੋ” । ਜਿਮ ਰਾਵਰ ਨੇ ਕੀਨ ਮਹਾਲੋ? । ਭਾਵ 
ਸਹਿਤ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਸੁਨਜੋ । ਕਰਿ ਬੱਖਯਾਤ ਭੇਦ ਸਭਿ ਭਨਜੋ॥੩॥ “ਮੰਤ੍ਰ 
“ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ (ਜਾ ਰਹੀ) ਬੇੜੀ (ਦੇ ਸਹਰ ਬੇੜੀ ਨੂੰ) ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ । "ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ । “ਅਹੈਕਾਰ ਨੂੰ । "ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਤੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ । “ਪਾਹੁਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ਸ਼ 
ਹੋਈ (ਦੇਖਕੇ) । ੬ਮਾਪਦੇ ਮੁਖੋਂ । “ਗੁਣ ਤੇ ਵੈਰਵੇਂ ਦੱਸੇ । 

#ਇਹ ਦੋਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਰ 
1ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੀ ੧੩ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ। _ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____(੫੧੨੨) __ਰਿਤੁੜ। ਅੰਸੂ੩੫, 
ਸ ਜੈਤ੍ ਤੋਤ੍੍ ਇਹੁ ਤੀਨ । ਕਾਰਜ ਕੇ ਸਿਧ ਕਰਤਾ ਚੀਨ । ਸੱਤਿਨਾਮ 
_ਮੰਤੁਲਿ ਸਿਰਮੌਰ । ਜਿਸਕੇ ਸਮ ਜਗ ਮਹਿ ਨਹਿੰ ਔਰ॥੪॥ਵਾਹਿਗੁਰੂਇਹੁ 
ਮੰਤ੍ਰ ਮਹਾਨਾ। ਚਤੁਰ ਵਰਨ ਕੌ ਜੋੜਨਿ ਠਾਨਾ। ਲੋਹ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਅਰੁ ਜਲੁ 
ਮਿਸ਼ਟਾਨਾਂ । ਇਹੀ ਤੰਤੁ ਕਰਤਾ ਸਵਧਾਨਾ' ॥੫॥ ਦਈ ਵਸਤ ਇਹੁ 
ਦੇਵਨਿ” ਲਜਾਇ।ਤਿਨ ਕੈ ਨਾਮ ਸਨਹੁ ਚਿਤ ਲਾਇ। ਬਰੁਨ ਆਪਣੇ ਕਰ 

ਰ ਜਲ ਆਨਾ । ਇੰਦ ਮਹਾਂ ਬਲਿ ਲਿਯ ਮਿਸ਼ਟਾਨਾ ॥ ੬ ॥ਲੋਹਾ ਦੀਨਿ 
_ਆਨਿ ਜਮਰਾਜ।ਮਿਲੋ ਦੇਵ ਪਾਹੁਲ ਕੇ ਕਾਜਜਲ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਿ ਅਵਧਿ ਸਿਖ 

ਪਾਹਿੰ”। ਮਿਸ਼ਟਾਨਹਿੰ ਤੇ ਭੋਗ ਨ ਚਾਹਿ?॥ ੭ ॥ ਹੋਹਿ ਸ਼ਸਤ੍ ਤੋਂ ਤੇਜ 
ਕਰਾਲਾ।ਬਨਹਿੰ ਜੱਧ ਮਹਿ ਜੋਧ ਬਿਸਾਲ॥ਪੂਰਬ ਪਾਹੁਲ ਚਰਨਨਿ ਕੋਰੀ। 

ਹਇ ਸੇਵਾ ਕੀ ਪੀਤਿ ਬਡੇਰੀ ॥ ੮ ॥ ਅਬਿ ਗੁਰ ਇੱਛਾ ਰਣ ਰਿਪੂ ਖਾਪ । 

ਖੁੰਡਾ ਧਾਰਿ ਸੁ ਪਾਹੁਲ ਛਾਪ੫' । ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਕੋ ਧਰਿਬੋ ਧਯਾਨ । ਸ੍ਰੈਯੈ ਦਸੋਂ< 
ਪ੍ਰੋਮ ਨਿਰਬਾਨ ॥੯॥ ਪਠਿ ਅਨੰਦ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤਿ ਸਚੇਤ । ਜਪੁਜੀ ਪੜਹੁ ਸ 
ਮਕਤੀ ਹੇਤ।ਹਇੰ ਪਾਹਲ ਤੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਬਨਰ ਤਨ ਸਿਖ ਕੌ ਬਨਹਿਂ 

_'ਸਕਾਰਥ[ ॥ ੧੦ ॥ ਬਡਭਾਗੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇ । ਲੇ ਕਰਿ ਫਿਰਹਿ;ਨ 
ਅਘ ਸਮ ਕੋਇ”। ਗੁਜਰੀ ਮਾਤਿ ਪੁਛੇ ਇਕ ਬਾਰੀ” । ਤਬਿ ਹਮ ਨੇ ਬਿਧਿ 
ਸਕਲ ਉਚਾਰੀ? ॥ ੧੧ ॥ ਸੁਠਿ ਸਿੱਖਨਿ ਕਰ ਜੋਰਿ ਬਖਾਨੀ । “ਅਪਰ 

ਭੇਦ ਭਨੀਐ ਗੁਨਖਾਨੀ ! ਪਾਹੁਲ]:ਬਿਥੋ ਸ਼ਕਤਿ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ? ਕੈ ਜਗ 
ਮਾਤਿ ਚੈਡਕਾ ਧੁਰ ਕੀ ??॥ ੧੨॥ ਸੁਨਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਨੰ' । 
ਲੋਹੇ ਦਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ( ਫੇਰਕੇ ) ਜਲ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ( ਵਿੱਚ ਫੇਰਨਾਂ ) ਇਹੀ ਤੌਤ੍ਰ ਸਾਵਧਾਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ । “ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ । ਤਜਲ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ) ਕਿ ਸਿਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਵਧੀ ਭਾਵ 

ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਵਨ ।( ਅ) ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇਗਾ । ₹ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁਣ । 

ਪਖੌਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਪਾਹੁਲ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । $ਭਾਵ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ੍ੈਯੇ । “ਜੋ 

_( ਅੰਮ੍ਤ ) ਲੈਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵੇ ਉਸ ਸਮ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ । “ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ( ਇਹ ਪਿੱਛੇ 

ਕਹੀ ਵਾਰਤਾ) ਇਕ ਵੇਰ ਪੁੱਛੀ ਸੀ । #ਪਾ:=ਜੈਤੁ । 

1 ਐੰਮ੍ਤ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਦੇ ਰੈਗ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ । 

ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੈ ਸਾਖੀ ਦੀ ਤੇਰਵੀ' ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ । ਮੈ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਐਸੇ ਆਖੇਪ 

ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੰਘ ਪੁਣੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 

ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਰਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਗਲ ਪੌਰਾਣਕ ਰੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਪਾਹੁਲ ਪਦ ਏਥੇ ਅੰਮ੍ਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਏਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 

ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹੋ ਪਦ ਮੰਮ੍ਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਲੈੱਦੇ ਹਨ । 



____ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧੨੩ ) _ਰਿਤੁ ੩ । ਔਸੂ੩੫, 

ਕਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਬਨੈਂ।ਗੁਹਜ ਬਾਰਤਾ ਬਨਹਿੰਠਕਹਿਨੀ।ਭਲੀ 
ਹੋਤਿ ਹੈ ਛਪੀ ਸੁ ਗੰਹਨੀ ॥੧੩॥ ਤਊ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਇ । ਸਤਿਗੁਰ ਰ 
ਕੌ ਬੁਝਹਿ ਜਿਸ ਭਾਇ। ਤਿਸ ਕੇ ਕਹਨਿ ਜਦਾ ਬਨਿਆਵੈ । ਜੋ ਸਿਖ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਨ ਭਾਵੈ ॥੧੪॥ ਸੈਗਤਿ !ਸਨਹੈ ਸਿੱਖ ਮਮ ਅਹੋ। ਗਰਘਰ 
ਬਿਖੈ ਏਕਤਾ ਲਹੋਂਂ । ਕੂਲ ਭੇਦ ਕੋ ਭਰਮ ਨ ਕੀਜੈ।ਕਬਹੁੰ ਨ ਇਸ ਪਰ 
ਤਰਕ ਕਰੀਜੈ ॥੧੫॥ ਪੁਥਮ ਧਰਯੋ ਜਬਿ ਹਮ ਅਵਤਾਰ । ਕਰਯੋ ਮਲੋ- 
ਰਥ ਤਪਨਿ ਉਦਾਰ । ਬਿੰਧਰਾਚਲ ਕਾਨਨ ਮੈਂ ਰਹੇ।।ਸਨਹੁੰ ਕਥਾਂ ਜਿਸ 
ਬਿਧਿ ਤਪੁ ਸਹੇ ॥ ੧੬॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਤਿਸੁ ਮਾਲ੍ਰੰਤਰਾਂ ਕੋ ਬਿਥੈ ਕਥਾ ਭਈ 
ਜਿਸ ਭਾਇ । ਸਨਹੁੰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਉਮਾ” ਤਬਿ ਗਈ ਤਪਨ ਤਿਸੁ ਥਾਇ 
॥੧੭॥ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛ੮॥ ਦਾਨਵ ਦੈਤਨਿ ਪਾਇ ਬਣਨ ਸੁਰ ਕਰੇ ਪਰਾਜੈ । 
ਛੀਨ ਲੀਨ ਸੁਰਲੋਕ ਕੋ ਕਰਿ ਗਰਬ ਮਹਾਂ ਜੈ” । ਬੁਹਮਾ ਢਿਗ ਸੋ“ ਦੀਨ 
ਹ੍ਰੈ ਸਭਿ ਜਾਇ ਪੁਕਾਰੇ ।-ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਦਿਯੇ ਨਿਕਾਸ ਹਮ ਅਬਿ ਸ਼ਰਨਿ 
ਤੁਹਾਰੇ-॥੧੮॥ ਦਹਣ“ਉਪਾਇ ਬਖਾਨ ਕੌ ਸਰ ਸਭਿ ਸਮੁਝਾਏ।-ਆਦਿ 
ਸ਼ਕਤਿ ਸੀ ਚੈਡਿਕੇ' ਲਿਹ ਤਾਂਹਿ ਰਿਝਾਏਲੋ ਦੋ ਹੈ ਤੁਮ ਰਾਜ ਕੋ ਜਹਿਂ 
ਅਧਿਕ ਸਮਾਜਾ-।ਸਨਿ ਬ੍ਹਮਾ ਤੋਂ ਗਏ ਸੁਰ ਹਰਖਾਵਨਿ ਕਾਜਾ ।੧੯॥ 
ਜਾਇ ਅਰਾਧੀ ਚੈਡਿਕਾ ਬਿਦਤੀ ਜਗ ਮਾਈ । ਕਰ ਬੈਦੇ ਬਿਨਤੀ 

'( ਐਸੀ ) ਕ਼ਿਪ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਗੋ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾ ਕਹਿਣੀ ਚੰਗੀ ਹੈ । 
ਜਿਵੇ “ਸੁਖ ਦਾ ਅਰਥ “ਨਾਂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇ” ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਥੇ ਚੇਪ ਹੈ। “ਇਕ ਮਨੂ 
ਦਾ ਸਮਾ ਜੇ ਇਕੱਤੀ ਕੋੜ ਚੌਦਾਂ ਲਖ _ਅਠਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੇ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । 
ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੌਧਵਾਂ ਹਿੱਸਾ । ਪਾਰਬਤੀ । “ਦੇਵਤਿਆਂ _ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਹਾਂ 

_ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ । ਭਾਵ ਦੇਵਤੇ । <ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ । 
“ਸੌ ਸਾਖੀ:-“ਦੇਵੀ ਕੀ ਸ਼ਕਤਿ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਕਤਿ $? ਇਸ ਪ੍ਸ਼ਨ ਦਾ 

ਉਤਰ ਜੋ ਦਿੱਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਤੇ ਗੁਰੁ ਦੀ ਸ਼ਕਤਿ ਇਕੋ ਹੈ । 
___ 1ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਤਪ ਦਾ ਥਾਂ ਤਾਂ ਬਚਿਤ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਹੇਮ ਕੁੰਟ ਸਪਤ ਸ਼੍ਰਿੰਗ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪੰਡੁਰਾਜ ਨੇ ਯੋਗ ਕਮਾਇਆ ਸੀ । ਬਿੰਧਜਾਚਲ ਕਵੀ `ਜੀ ਨੇ ਨੇ ਸਾਬੀ 
(ਦੀ ੧੩ ਸਾਖੀ) ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਖੀ ਬੀ ਪੌਰਾਣਕ ਦਿਮਾਸ਼ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੇ ਸਾਖੀ ਵਧੀ ਘਟੀ ਯਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਇਸੇ` 
ਅੰਸੂ ਦੇ ਅੰਕ ੪੧ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਦੂਕ] । ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌ ਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ_ 
ਦੀ ਸਮੀਪਤਾ ਜਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿਮਾਲੇ ਜੀ ਜਮ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ । 



ਸੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੧੨੪) __ ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਕ ੩੫, 
ਲਤ 

ਸਹਿਤ ਨਿਜ ਬਿਰਥਾ ਸੁਨਾਈ । ਦੈਂਤਨ ਕੀਨਿ ਅਨੀਤ ਲਖਿ ਨ੍ਰਿਜ਼ਰ 

_ਸਤਿਕਾਰੇ4-ਲੀ ਦੋਹੋਂ ਤੁਮ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਰਿਪ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੈਘਾਰੇ-॥੨੦॥ਚਵੀਸਿੰਘ 

ਪਰ ਚੈਡਿਕਾ ਆਯੁਧ ਬਲਿ ਧਾਰੇ । ਬਧੇ ਦੈਤ ਅਨਗਨ ਬਧੇ” ਰਣ ਖੱਤ 

`ਮਝਾਰੇ । ਧੂਮ੍ਨੈਨ ਖੂਰਬ ਹਨਜੋ ਪੁਨ ਚੰਡ ਰੁ ਮੁੰਡਾ । ਰਕਤਬੀਜ ਸਨ” 

ਮੁਖ ਅਰਜੋ ਬਾਜਯੋ ਬਡ ਖੰਡਾ ॥ ੨੧॥ ਰਕਤਬੀਜ ਕੇ ਰਕਤ ਤੋਂ ਰਾਖਸ਼ 

ਸਮੁਦਾਏ। ਉਪਜਤਿ ਤਜੋਂ ਤੋਂ ਹਨਤਿ ਹੈ ਰਣਭੂਮ ਗਿਰਾਏ।ਤਜੋ ਤ੍ਯੋਂ 

ਹੋੜ ਅਮੈਖ ਹੀ ਤੋਟਾ ਨਹਿ ਆਯੋਬਹੁਤ ਬਰਖ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਭਾ ਲੋਖਾਂ ਨਹਿਂ 

ਪਾਯੋ ॥ ੨੨॥ ਲੌਕੇਂ ਪਰ ਸਤਸੂਨ ਲਗਿ! ਸੈਖਜਾ ਸਭਿ ਕੀਨੀ । ਬ੍ਰਿੰਦ 

ਰਿਖੀਸ਼ੁਰ ਗਿਨਤਿ ਭੇਂ ਇਤਨੀ ਚਿਤ ਚੀਨੀ । ਭਏ ਰਕਤ ਤੋ ਪੁਨ ਹਤੋ 

ਬਦਬਦ ਸਮੁ ਸੋਈ।ਭਯੋ ਰਕਤ ਕੋ ਜਲ ਇਤੋ ਜਨੁ ਪਰਲੀ ਹੋਈ ॥੨੩ 

॥ ਸ਼ਰਨ ਭਈ ਸਭਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਬਿ ਤਨ ਇੰਗਤਿ ਨਾਂਹੀ"। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 

ਪਿਖੀਯਤਿ ਮਨੋ ਪਾਬਰ ਜਲ ਮਾਂਹੀ= । ਗਣ ਗਣ? ਸੈਗ ਜੁ ਚੇਡਿਕਾਇਹ 

ਸਮੈਂ ਪਲਾਏ। ਕੋ ਲਰ ਕਰਿ ਕੋ ਬਿਨ ਲਰੇ ਨਹਿ ਠਹਿਰਨਿ ਪਾਏ॥੨੪॥ 

ਅੰਤੁਧਕਾਨ ਹੁਇ ਅੰਬਕਾ ਬਿੰਧਕਾਚਲ ਆਈ” । ਬਨਿ ਮੂਰਤ ਤ੫ 

ਕਰਤਿ ਭੀ ਕਿਹ ਲਖੀ ਨ ਜਾਈ।ਅਸੁਰ ਲਗੇ ਤਬਿ ਖੋਜਨੋਉ ਇਤ ਉਤ 

ਚਹੁੰਘਾਏ । ਇਕ ਤਪਸੀ ਤਪਨਿਧਿ” ਤਹਾਂ ਜਿਸ ਸਿਖ ਸਮੁਢਾਏ॥ ੨੫॥ 

ਜੁਗ ਰਾਕਸ਼ ਤਿਹ ਜੁਬਪਤਿ ਬੂਝਨਿ ਤਬਿ ਲਾਗੇ'।ਬੇਟਨ ਸਬੇਲਹ ਨਾਮ 

ਜਿਨ ਮਨ ਮਹਿ ਰਿਸ ਜਾਗੇ ।-ਹਾਇ ਹਾਇ-ਕਰਿ ਖੋਜਤੇ-ਤ੍ਰਿਯ ਕਹਾਂ 

ਪਲਾਈ? ਕੋ ਲੈ ਗਮਨਯੋਂ ਕਿਤ ਗਯੋ $ ਦਿਹੁ ਰਿਖੀ ਬਤਾਈ-॥ ੨੬ ॥ 

ਰਿਸ ਧਰਿ ਤਪਸੀ ਤਬਿ ਕਹਜੋ-ਕਯੋਂ ਕਰਿ ਬਕਬਾਦੇ ? ਸੋ ਪੂਰਨ ਸਭਿ 

ਮਹਿੰ ਸਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਡਿ ਆਦੇ'”। ਤਪਸੀ ਨਾਮ ਸੁਮੁੰਡ"' ਤੋ ਸੁਨਿ ਕਰਿ 

ਮਤਿਵਾਰੇ । ਧਾਇ ਪਰੇ ਹਿਤ ਮਾਰਿਬੇ ਕਹਿੰ“ਮਾਰੋ ਮਾਰੇ॥0੨੭॥ ਮਨ ਮਹਿ 

੧ਦਵਤੇ । ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ੯੦੦੦੦੦੦੦ ਦੈੱਤ । “ਬੁਲਬੁਲ ਵਾਂਗ । “ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ 

ਚੇਸ਼ਟਾ ਨਾ ਰਹੀ [ਸੈਂਸ:, ਇੰਗਤ=ਚੇਸ਼ਟਾ] । $ਮਾਨੋਂ ਜਲ ਵਿਚ ਪੱਥਰ ਵਾਕ (ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 

ਹੈ ਗਈ) । “ਭਾਵ ਗਣ ਆਦਿਕ । “ਭਾਵ ਬੜਾ ਤਪੁੱਸ੍ਹੀ। ਦੋ ਰਾਕਸ਼ ਜੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤ 

ਸਨ ਉਸਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ । “ਆਦਿ ਰੂਪ ਹੈ । "ਨਾਮ ਤਪਸੀ ਦਾ “ਸਮੁੰਡ” ਸੀ । 

___ #ਇਥੋਂ ਦੇਵੀ ਤਪ ਕਰਨ ਹਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਗਈ,ਉਹ ਆਪ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਨਾ ਹੋਈ ਪਰ 

ਜਯੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਬਨ ਗਈ । [ਘ੪-ਤਪਨ ਕੋ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧੨੫ ) _ਰਿਤੁ ੩ । ਅੱਸੂ ੩੫, ਰ 

`ਮੁਨੀ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ-ਕਯਾ ਕਰਹਿੰ ਉਪਾਈ ? ਮੇਰਾ ਅਰੁ ਮਮ ਚੇਲਕਾ 

ਨਹਿੱਧਰਮ ਲਰਾਈਬ੍ਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਾਇਣਾ ਨਿਤਨੋਮ ਹਮਾਰਾ-/ਸ਼ੋਰ 

ਖਾਲ ਲੋ ਹਾਥ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹੁੰਕਾਰ" ॥ ੨੮ ॥ ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਨਿਕਸ੧ ਪੁਰਖ 

ਪਗ੍ਰਾਮ ਮਚਾਵਾ। ਦਸ ਲਖ ਬਰਸ ਸਹੈਸੁ ਪੰਚ ਘਮਸਾਨ ਮਚਾਵਾ।ਮੂਰਤ 

ਤੇ ਉਠਿ ਚੈਡਿਕਾ ਉਰ ਕ੍ਰੋਧ ਉਪਾਏ। ਜੁੱਧ ਕਰਯੋ ਬਧ ਕਰ ਅਸੁਰ ਰਣ: 

ਕਰਤਿ ਖਪਾਏ ॥ ੨੯ ॥ ਬਿਜੈ ਪਾਇ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕੌ ਨਿਜ ਨਿਕਟਿ 

ਬਿਠਾਯੋ।-ਹੇ ਤਪਸੀ ਤਪ ਕੈ-ਕਹਜੋ-ਤੈਂ ਜੁੱਧ ਮਚਾਯੋ।ਮੇਰੀ ਕਰੀ ਸਹਾ- 

ਇਤਾ ਹਤਿ ਸ਼ੱਤ ਲਰਾਈ।ਏਕ ਬੇਰ ਹਉ' ਆਇਹੋਂ ਤੁਮ ਲਹ ਬੁਲਾਈ॥ 

੩੦॥ਮੈਂ' ਪਰਮੈਨ ਐਬਿ ਜਾਚ ਬਰ,ਕਹਿ”ਂ ਬਪੁ ਇਹੁ ਤੋਰਾ“ਦਸ਼ਟ ਦਮਨ?” 

ਧਰਿ ਨਾਮ ਤੁਵ ਜਗ ਬਿਦਤਿ ਘਨੌਰਾ । ਤੇਤੀ ਸੰਭਿ ਸੈਗੜਿ ਭਈ ਬਨਿ 

ਗੁਰੂ ਬਡੇਰਾ । ਧਰੀਅਹਿ ਮੋਹਿ ਸਰੂਪ ਕੌ” ਸਭਿ ਸਿੱਖਨ ਕੋਰਾ=॥ ੩੧॥ 

ਕਹੋ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੁਨਤਿ ਬਰ-ਹੁਇ ਸਿੰਘ ਸੁ ਨਾਮੂਕੇਸ ਖੁਲੋ ਕਟ ਤਾਗੁ 
ਬਿਨ“ ਪੰਥ ਸੋ ਅਭਿਰਮੁ। ਤੇਜ ਸ਼ਸਤ੍ ਕੌ ਦੀਜੀਏ ਸਭਿ ਰਚਨ ਤੁਹਾਰੀ। 
ਭੁਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਪਦਵੀ ਮਿਲਹਿ ਅਰੁ ਗਿਰਾਂ ਉਦਾਰੀ ॥ ੩੨॥ ਜੁੱਧ 

ਅਸੁਰ ਗਨ ਕੋ ਸਦਾ ਹਤਿ ਲੋ ਛਿਤ ਰਾਜੂ--।ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਸੁਨਿ ਤਬਿ ਭਨ੍ਯੋੱ 

-ਹਇ ਸਿਧ ਸਭਿ ਕਾਜੁ । ਪ੍ਰਥਮ ਚਰਣ ਚਤੁਰਬ ਜੁਗਿ ਜਬਿ ਸਮਾ 

ਸ ਆਵੈ।ਖ਼ੈਕਰ ਹੁਇਅਵਤਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼੍ਰਤਿਮਤਿ ਬਿਦਤਾਵੈੱ॥੩੩॥ਬਿਸ਼ਨ 

ਮੰਤ ਤਿਹ ਭਗਨ ਸੁਤ ਹੋਵਹਿ ਅਵਤਾਰਾ।/ਬਰਖ ਕਿਤਿਕ ਪਸ਼ਚਾਤ ਤੋ 

੧ਰਵ $” ਕੀਤੀ । ੧੦੦੫੦੦੦ । “(ਦੇਵੀ ਨੇ) ਕਿਹਾ: ਹੈ ਤਪਸ੍ਹੀ ਦੇ ਤ੫ ਤੈਂ ਜੁੱਧ ਮਚਾ- 

ਇਆ ਅਤੇ”`ਸ਼ੁਧ ਪਾਠ “ਹੇ ਤਪਸੀ ਕੇ ਤਪ' ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਕਿ ਸੈ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਪਾਠ ਇਉ 

ਹੈ:-ਹੇ ਤਪਸੀ ਕੈ ਤਪ]। “ਭਾਵ ਕੇਸਾਧਾਰੀ । “ਗਲੇ ਵਿਚ ਜੈਵੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ । [ ਕਟ=ਲਕ, 

ਗਲ । ਤਾਗ=ਤਾਗਾ, ਜੋਵੁ]। #ਕਲਦਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਵਿਚ ! "ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ 

_ਸ਼ੈਕਰਾਚਾਰਯ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਵੇਦ ਮਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾਵੇਗਾ । #ਇਥੇਂ “ਕਹਿ” ਪਾਠ ਅਸ਼ੁ ਹੈ, 

ਰਹਿ ਪਾਠ ਸ਼ੁਧ ਹੈ । ਮੈ ਸਾ: ਵਿਚ ਬੀ ਪਾਠ “ਰਹੋ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਤਪੋ 

ਸਰੀਰ ਬਣਿਆਂ ਰਹੇ ।( ਅ) ੧ ਸਾਖੀ ਦੇ ਇਕ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਇਉਂ ਹੈ:-“ਤੇਰਾ 

ਬਾਪੁ ਇਹੀ ਰਹੋ । ਭਾਵ ਇਹ ਤਪੁੱਸੀ ਹੀ ਤੇਰਾਂ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਗਲ ਅੰਕ ੩੭ ਅਤੇ _ 

ਜੌ ਸਾਖੀ ਦੇ ਲਿਖੇ 'ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ ਤੋ ਬੀ ਸਹੀ ਹੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ੍ 

1ਸ਼ੈਕਾਚਾਰਯ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
[ਬਾਕੀ ਟੁਕ ਦੇਖ ਅਗਲੇ ਪੱਨੇ ਦੇ ਹੇਠ) 3ਡਊ 



___ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਫ਼ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧੨੬ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸ ੩੫, _ 

ਤਨ ਲਿਹ ਤੁਮ ਧਾਰ। ਕਰਹ ਅਵਾਹਨ ਮੋਹਿ ਕੌ ਤਬਿ ਹੀ ਤਹਿ ਆਵੋਂ। 

ਕਰਿਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌ ਤੁਮ ਮਹਿ ਦਰੰਸਾਵੇਂ ॥ ੩੪ ॥ ਦਿਨ ਮਹਿ 
ਅੰਜਨ ਬਸਨ ਮਮ ਨਹਿੰ ਐੰਗੀ ਕਾਰੈਂ।ਇਮ ਕਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਸਾਲ ਤੋਂ ਤਨ 
ਚਾਟਨ ਧਾਰੈ । ਖੁਸ਼ੀ ਭਈ ਜਿਮ ਪੁੱਤਰ ਪਰ ਹੁਇ ਮਾਤ ਸਨੰਹਾ। ਕਰਵ 

ਪਰਾਂਦਾ ਏਕ ਤਬਿ ਚੂਰੀ ਇਕ ਦੇਹਾ॥੩੫॥-ਸ਼ੇਰ ਖਾਲ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਬਲ 
ਸੋਂ ਉਪਜਾਵਾ। ਤੇਜ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਅੱਗ ਹੁਇ ਪੀਛੇ ਪਛਤਾਵਾ'। ਹੁਇ ਉਨਮਾ- 

ਦਹਿ ਵਸਤੁ ਕੋ ਪਛਤਾਵਾ ਸੋਈਂ। ਦੈਹੋਂ ਤੇਰੇ ਪੰਬ ਕੋ ਤਨ ਸੈਕਟ ਜੋ 
ਈ“-॥੩੬॥ਕਹਿ ਕਰਿ ਅੰਤਰ ਧਜਾਨ ਭੀ;ਸੋ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨਾ।ਆਯੋ ਤ੫- 
ਸੀ ਪਿਤਾ ਢਿਗ ਬੈਦਨ ਕੋ ਠਾਨਾ।ਬੋਲਯੋ ਮੁਨਿਵਰ-ਪੁੱਤ੍ਰ ! ਸੁਨਿ ਜਨਮਹੁੰ 

_ ਕਲਿ ਮਾਂਹੀਓਪਿਥੋਂ ਨ ਰਨ; ਬਯ ਅਲਪ ਤੁਵ,ਤਬਿ ਰਹਜੋ ਪਿਤਾ ਈਂ” 

॥੩੭॥ ਬਰ ਦੇਵੀ ਤੇ ਜੋ ਲਯੋ ਰੱਖਯਾ ਕਰਿ ਮੇਰੀ'। ਤਪੀਅਹਿ ਤਟ ਗੋਦਾ- 
ਵਰੀ ਲਹਿ ਸ਼ਕਤਿ ਬਡੋਰੀ।ਗੋਭੀ ਸਮ ਮੁਝ ਤੇ ਭਯੋ ਰਖਿ ਨਾਮ ਗੁਬਿੰਵੇ 

ਦੇਵੀ ਪਦਵੀ ਸਿੰਘ ਕੀ ਤੁਹਿ ਦਈ ਸੁਫੈਦੈ-॥ ੩੮॥ ਗੋ ਪਿਤਾ ਕੋ ਨਮ 
ਭਵ ਗੱਜਕੇ । “ਜੋ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ-ਏਕ ਮੇਰਾ ਵਸਤੁ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਆਂਖ ਅੰਜਨ ਕੁਟੈਬ ਕ 

ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ । ਇਸ ਦਾ ਅਰਬ ਹੈ ਕਿ ਅਖਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੈ ਭਾਵ ਸੁਰਮਈ ਰੈਗ ਦਾ ਇਕ 

ਮੇਰਾ ਵਸਤਰ ਪੁਵਿਰਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੁਟੈਬ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰਨਾਂ । ੧(ਜਿਵੇਂ) ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤੇਜ ਅੱਗੇ 

ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ( ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇਜ ਅਗੇ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਝਪਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ) 

ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਵਾ । ਮੈ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ:-ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਵਾ ਉਨਮਾਦ ਵਸਤੁ ਕਾ । “ਪਦਾਰਥ 

ਦਾ ਹੈਕਾਰ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ । ਸੋਚਣ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਾਪ ਊ । ''ਤੇਰੇ ਪੰਥ 

ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗੀ । ਓਮੈਂ' ਜੈਮਾਂਗਾ । “ਮੈਂ (ਤੁਹਾਡੇ) ਜੇਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗਾ; ਤੁਹਾਡੀ ਆਯੂ 

ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ (ਪਰ) ਤਦੋਂ ਮੈਂ' ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ । "ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ । ੯ਲ਼ਗਰ 

ਵਤ ਹੋਏ ਹੋ ਮੇਰੇਤੇ। _ ਐਪਾ:=ਬਿਤਾ ਹੀ । 
“ਲਉ [ਪਿਛਨੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਥਾਕੀ ਟੂਕ] ਰ੍ 

ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ “ਤਿਹ ਪਦ 

ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੌ ਸਾ: ਦੇ ਭਾਣਜਾ ਪਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਕੇ “ਭਗਨੀ ਸੂਤ” ਉਸ ਦਾ 

ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੌ ਸਾਖੀ ਵਿਚ 'ਸ਼ੈਕਰਾ ਚਾਰਜ” ਵਾਲੇ _ਫਿਕਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗਲਾ 

ਫਿਕਰਾ “ਬਿਸਨਾ! ਵਾਲਾ ਨਖੇੜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਸੌ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਨੈਉਂ ਪਾਠ ਹੈ:-“ਤਬ ਰੁਦ 

ਮੈਕਰ ਸਾਮ ਹੋਇ ਉਤਰੇਗਾ ॥ ਬਿਸ਼ਨ ਭਾਣਜਾ ਹੋਇ ਉਤਰੇਗਾ” । ਇਸ ਵਿਚ ਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ 

ਕਲਮ ਉਕਾਈ ਨੇ “ਭਾਨੁ ਜਾ” ਦਾ “ਭਾਣਜਾ! ਪਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । “ਬਿਸਨ ਭਾਨੁਜਾ ਹੁਇ 

ਉਤਰੇਗਾ ਦਾ ਅਰਬ:-'ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਬੈਸੀ ਹੋਕੇ ਉਤਰੇਗਾ” ਮੁਰਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਜੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਸੂਰਜ ਬੈਸੀ ਹੋਕੇ ਅਵਤਰੇ [ ਮੈਸ:; ਭਾਨੁਜਾ=ਸੂਰਜ ਜਾਏ, ਸੂਰਜ ਬਸੀ ] । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧੨੭) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੱਸੂ ੩੫. 

ਕਰਿ, : ਤਪ ਤਹਾਂ ਅਤੈਭਾ" । ਐਸੀ ਲਗੀ ਸਮਾਧਿ” ਤਬਿ ਸੁਰ ਪਿਖਤਿ 
ਅਚੈਭ।ਰਹੀ ਸੁ ਲਗੀ ਸਮਾਧਿ ਹੀ ਮਾਯਾ ਭੀ ਐਸੇਦ। ਅੰਤਰ ੩” ਨਿਕਸੀ 
ਕਲਾ" ਹਇ ਸਪਨਾ ਜੈਸੇ ॥ ੩੯ ॥ ਗੁਜਰੀ ਭਾਗਣ ਮਾਤ ਭੀ ਜਨਮੀ 
ਸੁ ਕਲਾ ਹੈੱ।ਤੋਗਬਹਾਦਰ ਪਿਤਾ ਸੋ ਤਪ ਅਧਿਕ ਭਲਾ ਹੈ । ਘੁਰਮ ਲਗੀ 
ਸਮਾਧਿ? ਜਿਸ ਹੋਯੋ ਪਿਤ ਸੋਈ । ਬਯ ਬਾਲਿਕ ਹਮ ਕੋ ਤਜਯੋ ਪਰਲੋਕ 
ਸ ਹੋਈ" ॥ ੪੦ ॥ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਮੈਂ ਸੋ ਪੁਰਖ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਵਾ । 
ਤਪਸੀ ਕੋ ਗਣ ਖਾਲਸਾ ਸੈਗਤਿ ਭਈ ਜੋਵਾਂ । ਦੇਵੀ ਕੋ ਬਰ-ਕੀ ਸ਼ਕਤਿ 
ਅਬਿ ਬਡ ਬਿਦਤਾਈ । ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਤਪ ਕੀ ਸ਼ਕਤ ਹ੍ਰੰ ਕਰਿ ਇਕ- 
ਥਾਈਂ ॥੪੧॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਦੈ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕ ਹੀ ਲਖਹ ਸਿਰਜਜੋ ਪੰਥ 
੧(ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ) ਤਪ ਉਥੇ ਹੀ ਅਹੈਭਿਆ । ੨(ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ) ਸਮਾਧੀ । ਦਐਸੀ ਮਾਇਆ 
ਛਰਤੀ ਕਿ ਸਮਾਧੀ ਹੀ ਲਗੀ ਰਹੀ, ਸੇ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ:-ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਭਈ ਸਮਾਧ ਹੀ 
ਰਹੀ । ₹(ਸ਼ਰੀਰ) ਵਿਚੋ । “ਸ਼ਕਤੀ (ਆਤਮ ਕਲਾ) । ਸੌ ਸਾਖੀ ਦ। ਪਾਠ:-ਭੀਤਰ ਤੇ ਕਲਾ 
ਸ੍ਰਪਨੇ ਤਰਾਂ ਨਿਕਸ ਜਨਮੀ । #ਭਾਗਣ (ਜਿਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ) ਗੁਜਰੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਬਣੀ (ਉਸ 
ਦੇ ਘਰ) ਉਹ ਕਲਾਂ ਜਨਮੀ । “ਭਾਰੀ ਗਾੜ੍ਹ ਸਮਾਧੀ । “ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਾਡੀ 
ਬਾਲਕ ਉਮਰੇ ਹੀ ਪਰਲੋਕ ਚਲੇਂ ਗਏ । ੯ਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ:-੧ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਤਪ 

_ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ੨ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ । ਆਖੇਪਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਗਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ 
ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤਿ ਰਲਾਈ ਹੈ । __ #ਦੇਵੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮੈਗ ਕਵਿ ਜੀ ਪਿਛੇ ਰਾਸਿ ੧੧ 
ਅੰਸੂ ੫੧ ਵਿਚ ਬੀ ਦੇ ਆਏ ਹਨ । ਬਿੰਧਜਾਚਲ ਤਪਸੀ ਦੇ ਰੁਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 
ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਵਤਾਰ ਬਚਿੱਤ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ', ਸ਼ੇਰ ਦੀਂ ਖੱਲਦਾ ਹਾਲ ਬੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਅ। 
ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਿਮਾਲਯ ਵਾਲੇ ਹੇਮਕੁਟ ਦਾ ਪਤ! ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਪੱਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਾਲ 
ਆਪ ਦਿਤਾ ਹੈ । 

ਖਾਲਸ' ਦੀ ਵਿਤਪਤੀ 'ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਾਵਾਕਫੀ 
ਦੱਸਣੀ ਹੈ, “ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ” ਪਦ ਦਾ ਮੂਲ “ਗੋਭੀ” ਦੱਸਣਾ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋ ਨਾਵਾਕਫੀ ਦੇਂਸਣੀ ਹੈ। 
ਐਸੀ ਭੁੱਲ ਕਵੀ ਜੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਮੈਗ ਸੈ ਸਾਖੀ ਦੀ ੧੩ਵੀਂ 
ਸਾਖੀ ਤੋ` ਉਲਥਾ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ੧ੋ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਭੋਲੇ ਭਾ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਜੇ 
ਅਨੈਕ ਆਖੇਪਾਂ ਨਾਲ ਖਲਤ ਮਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ । ਸੇ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ੧੩ਵੀ” ਸਾਖੀ ਦਾ ਆਖੇਪ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਲ੍ਹੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸਾੜੇ 
ਸਮੇਂ “ਬਿਜੈ ਮੁਕਤ” ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਜੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸ. ਦਿ 
ਆਪ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਜੈ ਮੁਕਤ ਤੇ ਇਕ ਹੇਰ ੍ 
ਸਾਖੀਆਂ ਰਲਾ ਮਿਲਾਕੇ ਰਚ ਧਟੇ ਸਨ । ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁਚਾਰ ਦਾ ਜੀ 
ਪਰ ਲੇਖ ਮਨੋਕਤ ਤੇ ਲੱਲ੍ਹੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਨੋ ਘੜ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਪਾਏ ਸਨ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੧੨੮) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੱਸੂ ੩੬. 

ਬਿਸਾਲਗਦਿਮ ਪਾਹਲ ਕੇ ਭੇਦ ਕੋ ਭਾਖਜੋ ਸਿੱਖਨਿ ਨਾਲ ॥੪੨॥ ਵਿੱਤੀ ਇੰ 
ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਝੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁਤੇ'ਗੁਰ ਬੂਬਨਾਪ੍ਰਖੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਪੰਚ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ 
॥੩੫॥ ੩੬, (ਹੁਸ਼ਨਾਕ ਸਿੰਘ, ਟ੍ਰੰਗੀ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ] । 

_ਦੌਹਗਾ ॥ ਰਾਮਕਇਰ ਲਿਖਵਾਵਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਗਿ 
“ਲਿਖਾਰੀ ! ਲਿਖਹ ਅਬਿ ਗੁਰ ਕੇ ਵਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੧ ॥ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੈਦ॥ "ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰ ਮੁਖ ਤੇ ਸਨਯੋ# ਜਿਮ ਨੋ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਂਵੇਂ। ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੀ 
ਕਛ ਭੇਦ ਨ ਪਾਵੋਂ । ਏ ਸਭਿ ਕਥਾ ਸੁਨਾਇ ਕਰਿ ਉਠਿ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਲੋ। 
ਮੰਦਿਰ ਉਚੇ ਪਰ ਫ਼ਢੇ ਮੈਂ ਪੀਛੇ ਨਾਲੋ॥੨॥ ਬਿਰ ̀ | ਕਰਿ ਥਲ ਰੁਚਿਰ 
ਪਰ ਕਰਿ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਬਿਸਾਲਾ । ਕਹਿੰ “ਬੁਢਿਆ ਬੁੱਢਾ ਹੁਵੀ' ਬਯ ਰਹਿ ਚਿਰ- 
ਕਾਲਾ” । ਤੈਰੋ ਘਰ ਜਬਿ ਪਾਰ ਹ੍ਰੈ ਹਮਰੋ ਸੁ ਉਰਾਰਾਂ । ਤੇਰੋ ਹੋਇ ਉਰਾਰ 
ਜਥਿ ਹਮਰੋ ਤਬਿ ਪਾਰਾ?॥੩॥ ਤੀਨਵਾਰ ਇਮ ਬਾਕ ਕਰਿ ਅਵਲੌਕੜੋ 
ਨਾਥਾ । ਢਾਲ ਕਟਾਰੀ ਕਰਦ ਇਕ ਬਖਸ਼ੀ ਨਿਜ ਹਾਬਾ । ਕਰਿ ਪਗ 
ਪੰਕਜ ਬੰਦਨਾ ਆਯੋ ਨਿਜ ਡੇਰੇ । ਸੁਪਤਿ ਬਿਤਾਈ ਜਾਮਨੀ ਪੁਨ ਉਠਾ 

ਦਲ ਦੇ.  --<=<<<<-< << << 

ਪਰਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ।₹3 ਬੁਢੇ ਦੀ ਬਮ”'। (ਅ) ਹੇ ਬੁਢਿਆ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇਗਾ 
ਤੇਰੀ ਚਿਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਯੂ ਰਹੇਗੀ । #ਪਾ:-ਗਨਜੋਂ । 

1ਸੇ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ:-ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਾਰ ਸਾਡਾਂ ਉਰਾਰ । ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਾਰ_ਤੇਰਾ 
ਉਰਾਰ । ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਪਾਰ (=ਪਰਲੋਕ) ਵੱਸਦਾ ਸੈਂ` ਤਾਂ-ਅਸੀਂ' ਉਰਾਰ 
(=ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ) ਆ ਗਏ ਹੇਏ ਤੇ ਵੱਸ ਰਹੇ ਸਾਂ । ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਿਵਾਸ 
ਉਰਾਰ (=ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ) ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ । ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦਸਮੇਸ਼ 
ਜੀ ਤੋਂ ਛੇ ਕੁ ਬਰਸ ਛੋਟੇ ਸਨ (ਦੇਖੋ ਰੂ: ੧ ਅੰਜੂ ੫ ਲੰਕ ੫) ਇਥੇ ਪ੍ਰਮੈਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਿਆਂ 
ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬੁੱਢੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤ ਚਿਰਕਾਲ ਰਹੇਂ ਗਾ। ਸੇ ਰਾਮਕੌਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 
ਲਗ ਪਗ ੫੩ ਬਰਸ ਜੀਵੈ । ਆਪ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ੧੮੧੮ ਦੇ ਲਗ ਪਗ ਹੋਇਆ । (ਅ) ਇਸ 

__ ਵਾਕ ਦੇ ਦੇ ਔਰਥ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:-ਤੇਰਾ ਘਰ ਰਮਦਾਸ ਸਤਲੂਜੋਂ ਪਾਰ ਸਾਡਾ ਅਨੰਦਪੁਰ 
ਉਰਾਰ । ਅਰੋਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਰਾਰ ਏਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ= =ਦਖਣ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹਾਂਗੇ । 
ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ:-ਤੇਰਾ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਪਰੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਉਰੇ ਹੋਵੇਗਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਜਦ ਤੈ 
ਉਰੇ ਆਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਪਰੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਇ ਅਰਥ ਅਪ੍ਰਮੈਗਕ ਹਨ । 
ਪ੍ਰਮੰਗ ਬੁੱਢੇ (ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ) ਦੇ ਵਡੀ ਉਮਚ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਚਿਰਕਾਲ ਜੀਉਣ ਦਾ ਹੈ । ਉਪਰ 
ਦਿਤੇ ਅਰਬ ਦੀ ਪ੍ਰੌਢਤਾ ਸੇ ਸਾਖੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਖੀਦੇ ਇਸ ਵਾਕ ਤੋਂ ਬੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'ਕ੍ਿਸ਼ਨ 
ਨੂੰ ਉੱਧੇਰੱਖਕੇ ਆਪ ਚਲੇਗਏ ਥੇ,ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਈਗੁਰਬਖਸ਼ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੱਖਕੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰਨਗੇ।” 



ਹੀ ਇਤ ਲਤ ਨਿਤਿਨ ਲੀਕ 

ਸਵੇਰੇ ॥੪॥ #ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨਹਿ ਠਾਨਿ ਕੈ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਤਾ। ਗਯੋ ਜਬਹਿ 

ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਤਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਕੇਤਾ।ਸਨਯੋ ਗਏ; ਸਰਿਤਾ ਨਿਕਟਮੈ' ਤਿਤਹਿ 
ਪਯਾਨਾ । ਦੌਰੇ ਆਵਤਿ ਸਿਖ ਤਹਾਂ ਤਿਨ ਸੈਗ ਬਖਾਨਾ ॥੫ । “ਕਤ 
ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਸਮੇਂ' ਮੈਂ ? ਤੁਮ ਕਯੋਂ ਅਸ ਧਾਏ ? ਕਿਸ ਕਾਰਜ ਕੇ ਹੇਤੁ 
ਕਰਿ ਏਤਿਕ ਉਤਲਾਏ? । ਕਹਯੋ ਸਭਿਨਿ:ਪਪੁਕੁ ਆਜ ਇਤ ਕਛ ਵਿਰ੍ਯੋ 
ਸਭਾਉ । ਈਟ _ਢੀਮ ਪਾਹਨ ਹਤਹਿਂ; ਨਹਿ ਕਰਤਿ ਬਚਾਉ?” ॥ ੬॥ 
ਸੁਨਤਿ ਉਤਾਇਿਲ ਮੈਂ ਗਯੋ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨਂ। ਚਮਰਦਾਰ ਇਕ ਸਿਖ 
ਨਿਕਟ ਤਟ ਨਦੀ ਅਸੀਨੇ। ਅਪਰ ਨਿਕਟਿ ਕੋ ਨਹਿ ਰਹੜੋ ਪਿਖਿ ਮਾਰ 
ਪਲਾਦ। ਜਾਇ ਕਰੀ ਮੈਂ ਬੈਦਨਾ ਪਦ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ॥ ੭ ॥ ਸੈਗਤਿ 
ਸਿੱਖ ਸਮੀਪ ਨਹਿ" ਮੁਖ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ । “ਨਾ ਸੋਇਆ ਨਾ ਜਾਗਿਆ ਨਾ 
ਕਰੀ ਪੁਕਾਰਾ!” । ਇਸੀ ਤੌਰ ਮਹਿ ਦਿਨ ਸਕਲ ਜਬਿ ਦਿਯੋ ਬਿਤਾਈ । 
ਦਿਨਕਰ ਪਹੁੰਚੋ ਬਰਨ ਦਿਸ਼ਿ ਸੈਧਕਾ ਤਮ ਛਾਈ ॥੮॥ ਇਕ ਸ਼ੁਨਾਕ 

ਸਿੰਘ ਭੈ ਬਿਨਾ ਢਿਗ ਰਹੋ ਬਿਟੈਕੈ। ਹੁਤੋ ਸਿਰੈਦੀ” ਧੀਰ ਉਰ ਨਹਿ ਗਯੋ 
ਪਲੈਕੈ । ਸਕਣ ਬੋਲੇ ਹੋਸ਼ ਧਰਿ ਜਿਮ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਭਾਉ” । ਚਮਰਦਾਰ ਤਿਤ 
ਚੀਨਿ ਕੰ ਬੂਬਨਿ ਚਿਤ ਚਾਉ ॥੯॥ ਤਜਿ ਗਿਨਤੀ ਬਿਨਤੀ ਕਰੀ “ਪੂਤੁ 
ਬਚਨ ਸੁਨਾਵੋ। ਇਹ ਭਾਣਾ ਕਿਸੁ ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਦਾਸਨਿ ਬਤਲਾਵੋ ਟੇ 
ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪੋਂ ਤਿਸੈ ਮੇਲੇ ਗੁਰ ਮੋਹੀ। ਸੋ ਤੋਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਏ 

_ ਸਗਰੀ ਬਿਧਿ ਹੋਹੀ॥੧੦॥ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈਂ ਨਹਿ ̀ ਸੁਮਤਿ ਬਿਸਾਲਾ। 

ਬਿਦਤ ਹੋਇ ਤੁਕ ਕੋ ਅਰਬ ਜਿਮ ਲਖਹੋ ਸੁਖਾਲਾ? । ਗੁਰ ਸੁਬੱਗ 
ਸ਼ੀ ਬਦਨ ਤੇ ਬਡ ਗੂੜ੍ ਪ੍ਰਸੈਗਾ । ਕੂਤ ਭਵਿੱਖਕਤ ਭਯੋ ਹੁਇ ਜਿਮ ਨੀਚ 
ਉਤੈਗਾ” ॥੧੧॥ ਕਰਜੋਂ ਸੁਨਾਵਨਿ ਸਕਲ ਹੀ ਦਾਸਨਿ ਸਮੁਝਾਯੋ:-“ਸਿਖ 
ਸੈਗਤਿ ਬਿਨ ਸਿਦਕ ਕੇ ਮਨ ਕੌ ਭਰਮਾਯੋ।ਕਈ ਦੂਰ ਉਰ ਭਾਵਨਾਬੇਮੁਖ 
ਮਤਿ ਧਾਰੀ । ਇਸ ਕੌ ਫਲ ਦੁਖ ਲਹੈਂਗੇ ਝ੍ਰ ਹੈਂ ਕਰ ਝਾਰੀ”॥ ੧੨। 

“ਗਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਤਦੋਂ) । “ਰਜ ਪੱਛੋਂ ਵਲ ਪੁੱਜਾ । “ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ ਵਾਸੀ । 

ਬਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਭਾਉ ਸੀ ਤਿਵੇ (ਸੈਥਜਾ ਵੇਲੇ) ਗੁਰੁ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਗ ੫ਏ । 
੫ਕੀਤ। ਹੈ । #ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਾਲਾ (ਅਸੀਂ) ਜਾਣ ਲਈਏ । “ਜਿਵੇਂ ਨੀਵਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ । 
ਦਹੱਥ ਬਾੜਕੇ। (ਅ) ਸਮੂਹ। #'ਦੇਬੋਂ ਜੋ ਸਾਖੀ ਦੀ _੪ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਚੱਲੀ । ਸੇ ਸਾਖੀ 
ਰਾ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੧੩੦) _ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੩੬ 

_ਬੈਮੁਖ ਹਇ ਸੈਗਤਿ ਮਰਿ ਤਜਿ ਪਾਨ ਸਿਧਾਏ। ਮਮ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਧਾਮ 

ਮਹਿ ਪੁਨ ਉਪਜਹਿ ਜਾਏ । ਮੋ ਮੈਗ ਘਾਲੀ ਘਾਲ_ਕੁਛ ਤਿਸ ਕੋ ਫਲ 

ਪੈਹੈਂ । ਛਿਤਪਤਿ ਹੁਇ ਤਮ ਤਾਰ ਸਭਿ' ਕੋ ਚਾਕਰ ਹ੍ਰੈ ਹੈਂ ॥੧੩॥ ?ਤਿ 

_ਬਨਿਤਾ ਪਰਵਾਰ ਜਤਿ ਜਿਮ ਜਾਲ ਬਿਸਾਲੋ । ਵਸੇ ਮੀਨ ਕੀ ਰੀਤਿ ਨਿਤ 

ਨਿਕਸੈਂ ਨ ਦਖਾਲੇ । ਸੈਕਟ ਪਹੁੰਚੈ ਆਨ ਤਬਿ ਕਛੁ ਹਰੈ ਨ ਉਪਾਯ।ਤਬਿ 

ਜਾਨਹਿੰਗੇ ਸਚ ਭਯੋ ਗੁਰ ਕੋ ਫੁਰਮਾਯਾ ॥ ੧੪ ॥ ਸਨਿ ਸ਼ੁਨਾਕਸਿੰਘ ! 
ਪ੍ਰਥਮ ਕੋ ਜਿਮ ਭਯੋ ਝਿਤੈਤਾਂ।ਸੈਘਰ ਭੈਰਵ ਜਬਿ ਰਚਜੋ ਦੇਵੀਬਲਵੈਤਾ। 

ਮਰੇ ਕਰੋਰਹੁੰ ਹੇਰਿ ਕਰਿ ਭਾਜੇ ਧਰਿ ਤ੍ਰਾਸਾ। ਅਸੁਰ ਬਚੇ ਕੇਤਿਕ ਤਬੈ 

ਕਿਯ ਬਾਸ ਅਵਾਸਾ॥੧੫॥ ਕ੍ਰਿ ਗੂ ਬੈਸ 'ਮਹਿੰ ਭਾਰਗਵ ਮੌਡੀ ਤਿਸ ਨਾਮੂ। 
ਹਾਰੇ ਅਸੁਰ ਨਿਹਾਰਿਕੇ ਗਮਨੜੋਂ ਤਿਨ ਧਾਮੂਗੁਰੂ ਹਤੋ ਰੱਖਯਾ ਕਰਤਿ 

ਤਪ ਕੋ ਬਲ ਭਾਗੇਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤ ਕੋ ਧਰਤਿ" ਜੋ ਬਾਂਛਤ-ਸਖਧਾਰੇ-॥੧੬॥ 

ਕਰਿ ਇਕੱਤ ਸਿਖ ਆਪਨੇ ਭਾਖਜੋ ਧਿਤ ਹੇਤਾ ।-ਤ੍ਰਾਸ ਨ ਕਰੀਐ ਰਿਦੈ 

ਮਹਿ ਲਖਿ ਲਟੇ ਨਿਕੇਤਾਂਪ ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁ ਕਰੋਂ ਸੁਧਰੈ ਸਭਿ ਕਾਜੂ। 

ਤਪ ਕੋ ਤਪੌਂ ਬਿਸਾਲ; ਮੈਂ ਰਾਖੋ ਤੁਮ ਰਾਜੂ੯॥੧੭॥ ਸਭਿ ਮੇਰੇ ਜਜਮਾਨ 
ਹਹ ਰਣ ਭਾ ਅਪਮਾਂਨਾ੧ਸਹਿ ਨ ਸਕੋਂ ਮਨ ਆਪਨੇ ਤੁਮ ਕੌ ਦੁਖ ਨਾਨਾ। 
ਇਕ 044 ਇਨ ਅਤ ਨਲ 

"ਸਭਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ । 'ਯੁਨ ਹੇ ਸ਼ੁਨਾਕ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਜਿਵੇ' ਬਿਰਤੌਤ ਹੋਚੁੱਕਾ ਹੈ। 
੧;ਨੰੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ । ਪਰ ਜੈ ਸਾਖੀ ਮੁਜਬ ਅਸੁਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਏ । “ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤ 

ਜੋ ਧਾਰਦਾ ਸੀ । ੫ਘਰ ਲੂਟੇ ਜਾਣਕੇ । ਜੋਗ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਾਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਰ 

“ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਂਹ ਤਿੰਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਰਬ ਸੌ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਦਾ ਹੈ, ਕਵਿ ਜੀ ਦੀ . 

ਰਚਨਾਂ ਤੋ ਟਪਲਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੈ ਸਾਂਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ:- “ਭਾਗ ਕੇ ਅਸੁਰਾਂ ਜਾਇ ਕਹਿਆ। 

ਭਾਰਗਵ ਮੌਡੀ ਥਾ ਗੁਰੂ ਅਸੁਰਾਂ ਕਾ । ਉਨ ਕਹਿਆ ਡਰੋ ਨਹੀਂ ਤਪ ਕਰ ਰਾਜ ਰੱਖ ਦਿਖਾ- 

ਵਾਂਗਾ” । ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੈੱਤ ਨੱਸਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ 

ਭ੍ਰਿਗੁ ਦਾ ਲੜਕਾ (ਸ਼ੁਕਚਾਰਯ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾਂ ਭਰੋ ਨਾਂ ਮੈਂ ਤਪ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਬਚਾ 
ਦਿਆੰਗਾ । [ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਸੌਡੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾਂ ਹੈ ਮੋਡੀ ਦਾ ਅਰਬ ਹੈ ਮੁੰਡਾ, ਪੁੱਤਰ, _ 
ਇਹ ਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਡਿਗ ਨਾਮ ਇਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤ ਰਿਖੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ 
ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਲੱਤ ਇਸੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਪਰਸਰਾਮ ਇਸੇ ਦਾ ਵੈਸ਼ਜ ਸੀ; ਕੈਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬੀ 
ਇਸੇ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬ੍ਰਹਮਾੰ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤ ਹੋਇਆ 

ਬੀਰਜ ਸੂਰਜ ਨੇ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਉਸ ਅਗਨੀ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜਨਮਿਆਂ ਸੀ। ਇਸਦਾ 

ਤਹ ਸ਼ੁੜ ਸੀ ਜੋ ਦੈੱਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਗੂ ਤੇ ਭਾਰਗਵ ਪਦ ਸ਼ੁਕ਼ ਵਾਸਤੇ 
ਬੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ] । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰੰਜ।_____ (੫੧੩੧) ____ ਰਿਤੁਬ। ਅੰਸੂ ੩੬. _ 
ਐਸ਼੍ਰਜ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਪੂਰਬ ਸਮ ਹੋਵੈ । ਲੈ ਹੋ ਅਵਨੀ ਰਾਜ ਕੌ 
ਮਮ ਤਪ ਰਿਪ ਖੋਵੈ-॥ ੧੮॥ ਇਮ ਦੇ ਧੀਰਜ ਸਰਬ ਬਿਧਿ ਤਪ ਕੀਠਿ 
ਬਿਲੋਦਾ। ਅਨਿਕ ਕਸ਼ਟ ਤਨ ਪਰ ਸਹੇ ਬ੍ਤ ਆਦਿ ਅਮੰਦਾ।ਚਿਰੈਕਾਲ 
ਬੀਤਯੋ ਜਬੈ ਭਾ ਦ੍ਰਾਪੁਰ ਅੰਤਾ । ਤਪ ਕੋ ਤਕਾਗਤਿ ਬਲ ਦਯੋ ਜੇ ਅਸੁਰ 
ਅਨੰਤਾਂ॥੧੯॥ਤਿਸ ਕੇ ਤਪ ਕੋ ਬਲ ਧਰੜੋ ਲੀਨਸਿ ਤਬਿ ਰਾਜੁ।ਤਰਜ' 
ਮੈਗਯਾ ਅਸੁਰ ਭੇ ਬਡ ਬਧੜੋ ਸਮਾਜੂ । ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੋ ਪਰਬ੍ਰਿਤੇ ਜਹ। 
ਆਦਿ ਮੈਭਾਰੇ । ਕਰਹਿ ਹਮਨ ਕੋ ਅਨਿਕ ਬਿਧਿ ਘਿ੍ਤ ਆਦਿਕ ਡਾਰੇ ॥ 
੨੦॥ ਖੁਸਕੋ ਸੁਰਨਿ ਕੋ ਧਰਮ ਜਬਿ ਤ੫ ਮਖ ਤੇ ਆਦੂ । ਭਏ ਨਿਰਾਸੀ 
ਸੋਚਿ ਬਸਿ ਮਿਲ ਕਰੈਂ ਬਿਖਾਦੂ।ਕੋ ਉਪਾਵ ਪਾਯੋ ਨਹੀਂ ਬੂਰਤਿ ਸਮੁਦਾਏ। 
ਕਮਲਾਸਨ£ ਕੇ ਪਾਂਸ ਕੋ ਸਭਿ ਸ਼ਰਨ ਸਿਧਾਏ ॥ ੨੧॥ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵੇਦਨ 
ਕੌ ਕਰਯੋ ਬਹੁ ਬਿਨਤਿ ਉਚਾਰੀ ।-ਧਰਮ ਸੈਭਾਰਜੋ ਅਸੁਰ ਗਨ ਕੀਜਹਿ 
ਰਖਵਾਰੀਨਮ ਨਮੋ ਹੇ ਚਤਰਮੁਖ,ਧਾਤਾ;ਕਰਤਾਰਾ” । ਨਮੋ ਨਮੋ ਸਮਰਥ 
ਹੋ ਕੀਜਹਿ ਉਪਚਾਰਾ-॥ ੨੨॥ ਸਣਿ ਬਿਨਤੀ ਸਭਿ ਸੁਰਨ ਕੀ ਉਰ 
ਦ੍ ਹਣ” ਬਿਚਾਰਾ ।-ਤ੫ ਮੌਡੀ ਕੇ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਹੋਯਸਿ ਬਲ ਭਾਰਾਂ-1 
- ਸੁਨਹੁ ਦੇਵਤਾ ਮਮ ਗਿਰਾ ਸਭਿ ਬਿਸ਼ਨ ਅਰਾਧੋਪੁਭੁ ਬਿਠ ਨਹਿ ਉਪ- 
ਚਾਰ ਰ੍ਰੋ ਜਿਨ ਬੁੱਧਿ ਅਗਾਧੋ ॥੨੩॥ ਚਲਹੁ ਸ਼ਰਨਿ ਤਿਨ-ਕੀ ਸਕਲ ਮੈਂ 
ਤੁਮਰੇ ਸਾਬਾ-। ਇਮ ਕਹਿ ਕੀਨਿ ਅਰਾਧਨਾ-ਹੇ ਪੁਭੁ ਜਗਨਾਬਾ ! ਰੱਛ 
ਰੱਛ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਇਹੁ ਬਿਰਦ ਤੁਮਾਰਾ । ਸਕਲ ਜਗਤ ਕੋ ਸਦ ਧਨੀ 
_ਕਰਭਾਰ ਉਦਾਰਾ ॥੨੪॥ ਅਸਰਨਿ ਤੇ ਉਪਚਾਰ ਕਰਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਛੁਟਾ- 
ਵਹੁਨਤ ਥਿਰ ਹਰੈ ਕਰਿ ਧਰਮ ਕੋ ਬਿਧਿ ਕਵਨਿ ਹਰਾਵਹੁਂ-।ਇੱਤਯਾਦਿਕ 

_ ਬ੍ਹਮਾਦਿ ਸੁਰ ਬਹ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ । ਰੀੜੇ ਕਸ਼ਟ ਨਿਕੌਦ ਭੇ ਭਾਖੀ 
ਨਭ ਬਾਨੀ"! ॥੨੫॥-ਮਤਿ ਚਿੰਤਾ ਉਰ ਮਹਿ ਕਰਹੁ ਠਾਨਹੁ ਉਪਚਾਰਾ । 
ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੁਰ ਬਿਨਾਸ਼ ਹੁਇ ਹਿਤ ਕਰੋਂ ਤੁਮਾਰਾ-। ਸੁਨਿ ਨਭ ਬਾਨੀ 
“ਮੇਰਾ ਤਪ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ । ਇਕ ਰਸ । ਤੌਬਿਅੰਤ ਅਸ਼ੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿਤਾ । 
%(ਦੈੱਤਾਂ ਨੇ) ਰਾਜ ਲਿਆ ਤਦ । “ਫਰੇਦੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੜੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ 
'ਤੂਰਾਨ' ਦੀ ਵਲਾਇਤ ਬਣੀ । ਈਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਰ ਨੂੰ ਆਕਸਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰਲਾ ਦੇਸ਼ 
ਤੂਰਾਨ ਹੈ । ਈਰਾਨ ਤੂਰਾਨ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਕੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । “ਬ੍ਰਹਮਾ । “ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 
ਹਨ ਤਿੰਨੇ । "ਬੂਹਮਾਂ ਨ । ਦਨਹੀਂ ਤਾਂ( ਰਾਖਸ਼ ) ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਵਾਂਗੇ । “ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ । “ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧੩੨) `ਰਿਤੁ ੩ । ਅੱਸੂ ੩੬. 

ਕਿਯ ਨਮੋਂ ਹਰਖੇ ਸਮੁਦਾਯਾ । ਗਏ ਸਦਨ ਸਭਿ 'ਆਪਣੇ ਚਢਿਤਵਤਿ 

ਹਰਿ ਮਾਯਾ" ॥ ੨੬ ॥ ਬੀਤਯੋ ਕੋੜਿਕ ਸਮੇਂ ਜਬਿ ਧਾਰਯੋ ਅਵਤਾਰਾਂ । 

ਮੂਰਤਿ ਮਹਾਂ ਪਵਿੱਤ ਬਰ ਬੁਧਿ ਜਾਂਹਿ ਉਦਾਰਾ । ਭੈ
ਖ ਬੇਦ ਤੇ ਬਾਹਰਾ 

ਮਿਲਿ ਅਸੁਰਨਿ ਸੈਗਾ । ਜੱਗ ਕਰਮ ਅਰੁ ਬੇਦ ਕੌ ਨਿੰਦਤਿ ਸਰਬੋਗਾ 

॥੨੭॥ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨਸਿ ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਕਹਿ ਬਚ ਰਮਨੀਕਾ । ਮੋਹਨ ਕਰਿ 

ਲੀਨੇ ਸਕਲ ਟਿਕ ਨਿਸ਼ਚ਼ਾਂ ਜੀ ਕਾ। ਬਸੀ ਭਏ ਸਭਿ ਹੀ ਤਬੈ ਜਿਮ 

ਕਹੈ ਕਹਾਵੈਬਿੱਦਕਾ ਬਿਥੇ ਬਿਸ਼ਾਰਦਾ ਨਿਤ ਮਤਿ ਉਪਜਾਵੈ ॥੨੮॥ ਚਲੀ 

ਸਕਲ ਤਿਸ ਕਹੇ ਮਹਿੰ ਸਭਿ ਧਰਮ ਛਟਾਯੋ । ਨਿੰਦਤ ਕਰਿ ਮਤ ਬ
ੋਦ 

ਰ ਕੋ ਮਤ ਨਯੋ ਉਪਾਯੋ । ਭਯੋ ਧਰਮ ਕੌ ਹੀਨ ਬਲ; ਕਰਿ
ਬੈ' ਜੱਥ ਛੋਹ 

ਸਰਬ ਦੇਵਤਾ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਗਰਜੇ ਇਨ ਓਰਾਂ ॥ ੨੯॥ ਕਰਜ
ੋ ਜੁੱਧ ਕੁੱਧਤ 

ਅਧਿਕ ਕਰਿ ਨਿਬਲ ਮੈਘਾਰੇ । ਭਾਗੋ ਤਿਨ ਕੌ ਗੁਰੂ ਤਬਿ ਜਿਹ ਤਪ 

ਬਲ ਭਾਰੇ/ਦਰਬੇ ਕੌ ਬਹੁ ਬਲ ਵਿਰਜੋ ਨਹਿ ਪਾਯਹੁ ਬਾਸ
ਾ। ਤ੍ਰਿਯਾ ਰਾਜ 

ਰ ਜਿਸ ਦੋਸ਼ ਮਹਿ ਪਹੁੰਚਮੋ ਧਰਿ ਆਸਾ॥੩੦॥ ਪੁਰਖਾਂ" ਤਹਿ ਦ
ਰਲਭ ਹੁੜ 

_ ਚਹਿ'ਭੋਗਨਿ ਹੇਤਾ। ਦੋ ਰਾਣੀ ਤ੍ਰਿਯ ਤਿਨਹੁ ਮਹਿ ਰਖਿ ਲਿਯੋ ਨਿ
ਕੇਤਾ। 

ਦੋਨਹੁੰ ਮੈਗ ਅਨੰਗਾਂ ਤੇ ਬਹ ਭੋਗ ਕਮਾਯ । ਗਰਭ ਧਰਜੋ ਦੋਨਹੁੰ ਤਬੈ 

ਬਿਿੱਧਤਿ ਮਨ ਭਾਯੋ॥੩੧॥ਤਜਿ ਕਰਿ ਲਾਗੋ ਚਲਨ ਕੋ
 ਔਰੇ ਕਿਤ ਦੇਸ਼ਾ! 

ਦੋਨਹੁੰ ਲਾਗੀ ਬੂਝਿਬੇ ਕਰੀਐ ਉਪਦੇਸ਼ਾ । “ਬਾਲਕ ਜਨਮੇ ਗਰਭ ਤੇ 

ਕਿਮ ਹੁਇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਗੇਧਰਹਿ ਕੌਨ ਇਨ ਨਾਮ ਕੋ ਸੋ ਕਰ
ਹੁ ਉਚਾਰੇ॥੩੨॥ 

ਜਿਸ ਥਲ ਤੇਰੋ ਦੇਸ਼ ਹੁਇ ਜਹਿ ਚਾਲਨ ਚਾਹਾਂ । ਹਮ ਕੋ ਅਰ ਨਿਜ 

ਸੁਤਨ ਕੌ ਦਿਖਰਾਵਹ ਤਾਹਾ? । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬ੍ਰਹਮਣ ਅਸੁਰ ਗਿਰ 

ਬੋਲਕੋ ਅਭਿਰਾਮੂ ।-ਰਿਖ ਈਸ਼ੁਰ ਤੇ ਹੋਇ ਹੈ ਈਸਾ ਇ
ਸ ਨਾਮੁ ॥ ੨੩ 

ਮੁਸੇ ਹੋਏ ਕਾ ਬੀਜ ਜੋ ਮੂਸਾ ਹੁਇ ਨਾਮਾ। ਇਨ ਦੋਨ੍ਹੁੰ ਕ
ੌ ਸ਼ਕਤਿ ਸੱਭ 

ਦੀਨਸਿ ਸੁਖਧਾਮਾ। ਮਨੂਰਾਜਾ ਕੋ ਦੇਸ਼” ਬਰ ਸੋ ਅਹ
ੈ ਹਮਾਰਾ। ਇਨ ਕੀ 

ਸੈਤਤਿ੯ ਵਧੈਗੀ ਬੁਧਿਵੈਤ ਉਦਾਰਾਂ ॥ ੩੪॥ ਧਰਹਿ ਓਜ ਕਰਿ ਬਿਜੈ ਕੌ 

_ "ਅਇਆ=ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਪਾ । ੨ਰਤੁਰ । ੧( ਧਰਮ) ਕਰਨ' । “ਲੁਕਣ ਲਈ । ੫ਮਾਨੁੱਖ । 

੬ਕਾਮ । ਲੁਟੇ ਹੋਏ ਦਾ (ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਖੁਹਾ ਕੇ ਆਯਾ 

ਹੈ) [ਮੁਸਨਾ=ਖੇਹੇ ਜਾਣਾ] । "ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ “ਮੁਰਾਦ ਹੈ । ਦਭਾਵ 
ਮੂਸੇ ਤੇ ਈਸੇ ਦੀ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧੩੩ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੩੭, 

ਪਹੁੱਥੈ' ਤਿਸੁ ਦੇਸ਼ਾ।ਕੋਗਹਿਂ ਨਰ ਕੀ ਨਰ ਕੀ ਆਰਬਲ ਦਲ ਸੈਚਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ'''ਵਿਰ 
ਕਰਿ ਆਵਨ ਤੇ ਇਨਹੁਂ ਜਗ ਮੈਂ ਬਿਦਤੋ ਹੈ । ਨਾਮ ਵਿਰੋਗੀ ਵਰਾਸੀਸ 
ਸਭਿ ਮੀਹ ਹੈਂ”#॥ ੩੫ ॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਘ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ 
ਰੁੰਤੇ “ਗੁਰ ਭੰਵਿੱਖਤ ਰਹਿਨ ਪਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਖਸ਼ਟ  ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੱਸੂ । ੩੬ ॥ 

੩੭. [ਭਵਿੱਖਸਤ ਵਾਕ ] । 
ਵਰ ।1੪ਕੀਤਹਿ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਕਲਿ ਤਥਿ ਲਗਿ ਸੇਖਾ ਜਾਨਿ (ਸੁਨਿ 
ਸ਼ਨਾਕ ਸਿੰਘ ਬਾਰਤਾ ਬਿਦਤਹਿ.ਸਕਲ ਜਹਾਨ”? ॥ ੧॥ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਫੈਂਦ॥ 
ਇਤਨੇ ਬਿਥੈ ਸਕਾਉ ਮਿਰਿਦ ਪਿਖਿ ਕਰਿ ਸਭਿ ਆਏ । ਸੁਨਹਿੰ ਜਥਾ 
ਸਤਿਗਰ ਕਹਹਿੰ ਸਗਰੇ ਬਿਸਮਾਏ । “ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਮ ਹੋਇ ਹੈ ਜਬਿ 
ਆਇ ਵਿਰੈਗੀ?ਪੰਥ ਤੁਮਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿਮ ਹੁਇ ਸੁਖ ਸੈਗੀ? ॥੨॥ ਕਿਮ 
ਇਨ ਠਹਿਰਹਿ ਰਾਜ ਤਬਿ ਜਬਿ ਤਿਨ ਦਲ ਆਵੈ ? ਕੈਸੇ ਹੋਇ ਬ੍ਰਿਤੈਤ 
ਸਭਿ?”ਸਨਿ ਗੁਰੂ ਬਤਾਵੈਂ।“ਮੌਨਿ ਫਿਰੈਗੀ“ ਆਇ ਹੈ ਦਲ ਜੋਰ ਘਨੈਰੇ“ 
ਸਿੰਘ ਗਰਿੰਡ ਸੁ ਸੈਨ ਬਲਿ” ਹੁਇ ਹੈ ਬਹੁ ਤੇਰੇ॥ ੩॥ ਮਹਿਪਾਲਕ ਦਹਿ 
ਦਿਸ਼ਿਨਿ ਕੇ ਮਿਲਿ ਹੈ ਤਿਸ ਬਾਰੇ । ਹੁਵੈ ਬਖੇਰਾ ਪਰਸਪਰ ਐਸੇ ਇੱਛ 
ਧਾਰੀ । ਕਬਹੁ ਸਬਲ ਮਮ ਖਾਲਸਾ ਹਰੈ ਨਿਬਲ ਵਿਰੈਗੀ । ਕਬਹੁ ਨਿਬਲ 
ਮਮੁ ਪੰਥ ਹੈ ਸੇ ਸਬਲ ਕੁ ਨੀਂ ॥ ੪॥ ਰੌਪਈ ॥ ਰਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜਬਿ ਲਗ 
੧੫ਰਸ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਵ ਮੈ ਸਾਲ ਤਕ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਫੌਜ ਜੋੜ ਕੇ । “ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਜਗਤ 
ਵਿਚ ਆਵਨ ਤੇ ਏਹ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ (ਫਿਰ ਅੰਗੀ, ਫਿਰਾ4 ਸੀਸ) ਫਿਰੌਗੀ ਤੇ ਫਿਰਾਸੀਸ 
ਕਹਾਉਣਰੇ । ਸੇ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ:-ਫਿਰ ਕਰ ਆਏ ਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰੌਗੀ ਫਰਾਂਸੀਸ ਕਹਾਵੇ'ਗੇ। 
੩ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹਾ ਜਦ ਤਕ ਬੀਤੇਗਾ ਤਦ ਤਕ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਾਨੋ । “ਜੋ 
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿਚ । “ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ । [ਮੋਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਲੈਦੇ 
ਹਨ] । $ਬਹੁਤ ਫੌਜਾਂ ਜੋੜਕੇ । “ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਬੜੀ ਬਲੀ ਹੈ[ ਗੁਰਿੰਡ=ਗੁਰੂਆਂ 
ਦੇ]। “ਖੋਟੇ ਵੈਗ ਵਾਲੇ (ਫਿਰੈਗੀ) । 

ਗਿਰੀ ਦੀ ਨੀ ਇਸੀ 
_ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ । ਈਸਾ ਮੂਸਾ ਦੋਵੇਂ ਏਸ਼ਜਾਈ ਸਨ, ਕਿਨਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ 
ਇਕ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ । ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਰਾਂਸੀਸ ਆਦਿਕ ਯੁਰਪ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । 

ਫਰਾਂਸ ਯੁਰਪ ਦਾ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ “ਫ਼ਰੈਗ? ਲਫਜ਼ ਫਾਰਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਅਕਸਰ 
ਯੂਰ੫ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ । ਈਸਾ ਮੂਸਾ ਦੀ ਇਹ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫ਼ਰੰਗੀਆਂ 

'ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਮੈ ਸਾਖੀ ਦੇ ਆਖੇਪਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੌਕਤੀਆਂ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿ- 

_ਹਾਸਕ ਮੁੱਲ ਕੂਛ ਨਹੀਂ' ਹੈ । ਸੋ ਸਖੀ ਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ੧੫ਵੀਂ ਸਾਖ ਚਲੀ ਹ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___( ੫੧੩੪) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੩੭. 

ਨਜਾਰੋ' । ਤਬਿ ਲਗਿ ਤੇਜ ਦਿਯੋ ਮੁਹਿਸਾਰੋ।ਬੈਧੇ ਜਾਹਿ ਮੋਹ ਕੀ ਫਾਸ। 

ਸੁਤ ਬਨਿਤਾਦਿਕ ਬਾਸ ਅਵਾਸ॥੫॥ਗਊਅਨਿ ਹਾਂਕਹੈ' ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੇਈ। 

ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਕਰਮਨਿ ਬਸਿ ਤੋਈ । ਧੀਅ ਕੈ ਕਾ ਪੈਸਾ ਖਾਵੈਂ । ਬੈਠ 

ਦੁਲੀਦੇ ਨਯਾਉ' ਕਮਾਵੈਂ॥੬॥ ਵਾਚਹਿਂ ਬੇਦ ਗਿਰਾ ਗੁਰ ਛੋਡ ਹੈ” । ਬਿੱਪ੍ਰ 

ਧਰਮ ਕਰਿ ਜੀਵਹਿੰ ਮੋਡਹਿੰ“ । ਨਾਰ ਮਲੇਛੀ ਘਰ ਮਹਿ ਆਨੰਂ' । ਬੇਸਵਾ 

ਰਮਣ ਨ ਕਬਹਿ ਖਿਸਾਨੈਂਤ।੭॥ਖੋਜੈਂ' ਪੀਰ,ਰਹੈਂ ਗੁਰ ਦੂਰ”।ਨਾਰੀ ਨਾਉ 

ਕਰੈ ਭਰਪੂਰਸਿੱਖਣੀਆਂ ਗਣ ਕ੍ਰਿੱਤਕਨ ਚਾਹੈਂਦ।ਨ੍ਿਪ ਨਾਰੀ ਮੋ ਨੰਕ- 

ਨ ਰਾਹੈਂ"॥੮॥ਪ੍ਰਥਮ ਵਿਰੈਗੀ ਲੁਦਪੁਰ"' ਆਵੈ। ਭੋਰੈ ਰਾਜ ਤੇਜ ਬਪਿ 
ਤਤ 

੧(ਕੁਟੈਬ ਆਦਿ ਤੋਂ) ਨਿਆਰਾ ਰਹੇਗਾ । (ਅ) ( ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ) ਨਿਆਰਾ ਰਹੇਗਾ । “ਭਾਵ, 

ਸ਼ਸਤ੍ ਛੱਡਕੇ ਗਊਆਂ ਚਾਰਨ ਲਗ ਪੈਣਗੇ।ਸੋ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ:-ਗਾਇਨ ਹਾਂਕਤ ਗੁਯਕਲ 

ਧੀਏ । ਇਸ ਦਾ ਇਉਂ ਬੀ ਅਰਬ ਕਰਦੇ ਹਨ- (ਗੁਯਕਲ=) ਗੁਜਰ ਜਿਵੇ” ਗਊਆਂ ( ਪੈਸੇ 

ਲੈਕੇ) ਹੱਕ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤਿਵੇ' (ਪੈਸਾ ਲੈਕੇ) ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ । “ਦੁਲੀਚੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਐਸ਼ ਇਸ਼ੋ- 

ਰਤ ਦੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਿਖ ਸਰਦਾਰ ਬੈਦਗੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ 

ਝੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇ' ਸਫਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈਦੇ ਸਨ । “ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ । “ਬਿੱਪ੍ਰ ਧਰਮ ਧਾਰਕੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਰਨਗੇ; ਭਾਵ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਰੋਜ਼ੀ ਬਣਾ- 

ਉਣਗੇ । (ਅ) ਮੋਢਹਿੰ=ਮੁੰਢ ਦੇ । (ਏ) ਮੇਡਹਿੰ=ਮੁੰਡੇ । “ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ । “ਰਹ 

ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ । “ਭਾਵ ਨਰ ਨਿਆਉ' ਨਹੀਂ ਨਾਰੀ ਨਿਆਉਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਰਥਾਤ ਡਰ ਤਰ 

ਕੇ ਕਾਇਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿਆਉਂ' ਕਰਨਗੇ । ੯ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ 

ਚਾਹੁਣਗੇ ਭਾਵ, ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਟਹਿਲਣਾਂ ਨੂੰ -ਬੀ ਘਰ ਪਾ ਲੈਣਰੋਂ । 

੧੧(ਨ੍ਰਿਪਨਾਰੀ=) ਰਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵ ਬਿਵਾਹਤਾ ਰਾਣੀ ਨਾਠਨ ਇਸਤ੍ਰੀ 

ਬ੍ਤ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਬਾਹੁਣਗੇ । ਟੂਕ-ਐਕ ਪੰਜ ਦੇ ਆਚੌਭ ਤੋਂ ਕਰਤਾ ਕ ਰਕ “ਖਾਲਸ” 

ਪਦ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹੋ ਪਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਯਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਗਠਨ 

ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਰ ਹੋਰ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਠਨ ਸ਼ੇਣੀ 

ਬੱਧ ਅਰਥ ਦੀ ਮੈਂਗਲੀ ਨਹੀਂ' ਬੱਬਦੀ । (ਅ) ਭਵਿੱਖਤ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਛੇਕੜਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਨਉ 

ਬੀ ਅਰਬ ਕਰਦੇ ਹਨ:-ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ (ਭਾਵ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਮੁਨਕਿਨ (ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ) ਮਦਦ 

ਤੇ ਸੱਦੇਗੀ । [ਰਾਹਨਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ] । “''ਲੁੰ ਧਿਆਣੇਂ । 
#ਂਪਾ:-ਭਰਤਿਆਂ ਨਾ ਚਾਹੇ । _. ਇਥੇ ਸੋ ਸਾਖੀ ੧੯੦੫ ਵਾਲੀ 

ਫਿਚ ਦੇ ਚੌਪਈਆਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਬਤ ਹਨ, ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ । ਜਾਪਦਾ ਹੈ 

ਕਿ ਕਵਿ ਜੀ ਵਾਲੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚੌਪਈਆਂ ਨਹੀ ਸਨ; ਮਗਰੋਂ ੧੯੦੫ ਵਾਲੇ 

ਨਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ.। ਜਾ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧੩੫ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੩੭, 

ਜਾਵੈਧਨ ਅਰੁ ਸਦਰ ਤ੍ਰਯ ਕੋ ਲੇਵੈਂ'।ਤਬਹਿ ਸਿੰਘ ਦੀਰਘ ਦੁਖ ਖੇਵੈ”' 
੯॥ਅਬਿ ਬੇਮੁਖ ਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਭਏ।ਤਬਿ ਤਿਨ ਕੋ ਸਿਰ ਸੈਕਟ ਪਏ।ਦਿੰਤਾ 
ਬਧਹਿ ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਬੀਢਕਰਹਿਂ ਪੁਕਾਰ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੀਚ”-”॥੧੦ ॥ ਨਂਪੁਨ 

ਸਿੰਘਨ ਬੁਝਯੋ “ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਮ ਤੁਰਕਨ ਕੌ ਹੋਇ ਕੁਕਾਜਰਾਜਤੋਜ 
ਪੁਹਮੀ ਮਹਿੰਦ ਪੂਰ।ਕਿਮ ਇਨ ਕੌ ਤਬਿ ਹ੍ਰੈ ਹੈ ਦੂਰਾ?॥੧੧॥ਸੁਨਿ ਸਾੱਤ- 
ਗਰ ਤਬਿ ਖੇਲਿ ਸੁਨਾਯੋ । ਜਥਾ ਭਵਿੱਖਯਤ" ਮਹਿ ਬਨ ਆਈਅਕਬਰ 

ਬ੍ਹਮਚਾਰੀਤਨ ਧਾਰਾ।ਧਰਮ ਆਪਨਾ ਖੂਬ ਸਵਾਰਾਂ॥੧੨॥ਤਿਸ ਕੇ ਜਹਾਂ 
ਗੀਰ ਸੁਤ ਹੋਵਾ । ਸ਼ਾਹਿਜਹਾਂ ਪੁਨ ਸਭਿ ਨੇ ਜੋਵਾ । ਆਇ ਵਲਾਇਤ ਤੇ 

ਤਿਸ ਭੌਨ੭ਰਹੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋਇ ਕਰਿ ਮੌਨ'॥੧੩॥ਬਹੁਰ ਨੁਚੇਗ ਬੋਦ ਕਰ 

ਆਗੀ]। ਮੀਰਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸੇਵ ਮਹਿੰ ਲਾਗੀ।ਸਾਧਨ ਵਸਤ ਹਿਯੇ ਸੋ ਜਾਨ। 

ਤਊ ਨ ਛੂਟੀ ਬਾਤ ਪੁਰਾਨੀ"੧੪॥ ਮਗ ਖ਼ੁਦਾਇ ਕੌ ਲਖਿ ਕਰਿ ਭੂਣਨਾ। 

ਲਾਲਚ ਲਗੇ ਰਾਜ ਮਦ ਫੂਲਾ। ਭਾਈ ਮਾਰਾਂ ਰਾਜ ਨ ਛੋਰਾ”ਦਾਰਾ ਕਾਟ 

ਛਤ੍ ਪਦ ਤੋਰਾ'॥੧੫॥ ਮਦ ਭਰਿ ਰਾਜ ਕਰਤਿ ਇਕ ਸਾਹੂ' । ਹਮ 

੧ਨੋਣਗੇ (ਅੰਗਰੇਜ਼) । (ਅ) ਪਰ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਰ ਹੈ:-ਪਾਠ ਇਉਂ' ਹੈ:-ਚਿੰਤਾ 

ਬਧੀ ਸਗਲ ਕੇ ਬੀਚ । ਸਭੀ ਪੁਕਾਵੈ' ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਚ । ਖੁਬ ਨਾਰ ਧਨ ਉਡ ਉਡ ਲੇਇ । 

ਤਬੈ ਖਾਲਸਾ ਬਹ ਦੁਖ ਹੇਇ । ਅਰਥ:-ਖਾਲਸੇ ਵਿਚ ਦਿੰਤਾ ਵਧੀ, ਸਾਰੇ ਸੈਂਤ_ ਮੰਗਦੇ ਹਨ; 

ਖੁਬਨਾਰ (=ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰੀਆੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਦੇਕੇ) ਧਨ ਲੋਣਗੀਆਂ ।ਭਾਵੈਹ ਕਿ 

ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਜਦ ਵਹੈਗੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰਨੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਕਈ 

ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਦੇਕੇ ਧਨ ਲੈਣਗੀਆਂ (ਇਹ ਅਰਥ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦਾ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਹੈ) । “ਸਹਾਰਨਗੇ । 

੧;੧੩ ਦਿਓ । “ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਚ ! “ਭਵਿੱਖਤ ਪੁਰਾਣ ਜੇ ਮੈ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । 

੬(ਕਿਸੇ) ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਤਨ ਧਾਰਿਆ । ਭਾਵ ਅਕਬਰ ਹੋਕੇ ਜੰਮਿ ਆਂ । ”ਯੂਰਖ 

ਤੋਂ ਤਿਸ (ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ) ਦੇ ਘਰ ਆਏ । "ਫਿਰੌਗੀ । ੯ਜਿਸ (ਨੁਰੈਗੇ) ਨੇ ਸਾਧਣੇਂ ਜੋਗ ਵਮਦੂ 

_ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਜਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ । "“ਭਾਵ ਰਾਜ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ । "ਮੁਰਾਦ ਨਾਮੇਂ _ਭਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 

ਰਜ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਕੇ ਜੋਰੈਗਜੇਬ ਨੇ ਫਤਹ ਹੋ ਜਾਣੇ ਪਰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੈਦ ਵਿਚ ਮਾਰ 

ਦਿਤਾ । "”(ਦੂਜਾ ਭਰਾ) ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੌਹ ਮਾਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਦਵੀ ਤੋਰੀ, ਭਾਵ ਜਾਰੀ 

ਕੀਤੀ [ਛਤ੍ਰ ਪਦ=ਪਾੜਸ਼ਾਹੀ ਪਦਵੀ । ਰਾਜ ਰੁਤਬਾ] । "ਇਕ ਰਸ। ___ ”ਇਬੇ ਫੇਰ 

ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਬਤ ਇਕ ਚੌਪਈ ਸੌ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿ ਜੀ 

ਇਥੇ ਬੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਬਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ । 3ਸੋ ਸਾ: ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ--ਇਹ ਸਾਦੂ । 

1 ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੋ:-“ਤਬਹਿ ਨੁਰੈਗਾ ਬੈਚਕ ਤਿਆਗੀ! । ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ 
ਰ [ਝਾਕੀ ਟੂਕ ਦੇਖ ਅਗਲੇ ਪੇਨੇ ਦੇ ਚੇਨ ਲਗ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧੩੬ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੩7, 

ਸੋਂ ਵੈਰ ਵਧਹਿ ਸਹਿਜਾਹੁ'। ਕਰਹਿ ਜੋਰ ਤੇ ਜਗਤ ਅਨੀਤਿ।ਦੀਨ ਵਧਾ- 

ਵਨ ਮਹਿ ਧਰ ਚੀਤ ॥ ੧੬॥ ਮੱਕੇ ਹੇਤ ਬੈਦਗੀ ਜਾਹੋ' । ਮਾਂਗੈ ਇਹ 

-ਮਹਿ ਨੂਰ ਸਲਾਹੈਂ=-ਹੁਈ ਅਵਾਜ਼ ਰਾਤਿ ਕੋ ਤਾਂਹੀ-ਸਭਿ ਪਰ ਬਲੀ; 

ਗੁਰੂ ਪਰ ਨਾਂਹੀਂ-॥੧੭॥ਇਮ ਸੁਪਨੇ ਮਹਿੰ ਸੁਨਿ ਕਰ ਕੁਰਾਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 

ਕਰਨਿ ਲਗਿਦੂਰਾ।ਜਿਸ ਕਿਸਤੇ ਅਜ਼ਮਤਿ ਪਤਿਆਵੈਹਮਰੇ ਸੈਗ਼ ਸੈਗ੍ਹਾਮ 

ਮਚਾਵੇ ॥੧੮॥ ਹਰਿ ਕੀ ਕਰਨੀ ਨਾਂਹਿ ਬਿਚਾਰੀ । ਹਮ ਪਰ ਚਹ3 ਕਰ੍ਯੋ 

ਬਲ ਭਾਰੀ । ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ" ਮਜਬ ਜਿਨ ਧਾਰਾ । ਮਾਰਹਿੰਗੇ ਸਕਿ” ਜੁੱਧ 

ਮੜਾਰਾ॥ ੧੯॥ ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਜਗ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸੀ । ਕਗੰਹੇ ਕਿਰਤ ਕੌ 

੩1੮ 

੧ਸੁਗਾਵਕ ਹੀ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਜਾੰਦਾ ਟੈ । ₹ਮੇਰੇ ਨੂਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹੁਤ ਕਰਨ । $ਪਰ 

ਗੁਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ । “ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ । #ਭਾਵ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ । "(ਭਾਵ ਓਹ ਪੰਥ) 

ਮਾਰੇਗਾ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ) । / ਰ 

“ਬਸ [ਪਿਛਲੇ ੫ਨੇ ਦੀ ਬਾਤੀ ਟੂਕ) 

ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਾ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿੱਸੇ ਮੀਰਾਂ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮੈਂ 

ਫਕੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਉੱਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਜਾ 

ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਚਲ ਫੈਨੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਬਹਾ ਆਵਾਂ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਰਾ ਤੇ ਫਤਹ ਹੈ ਗਈ ਤਾਂ 

ਰਾਜ ਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ । ਬੱਚਕ ਤਿਆਗੀ ਦਾ ਇਹ 

ਭਾਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ “ਬੈਦ ਕਰ ਆਗੀ” ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ 

ਕੇ ਮੀਗਾੰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵੇ ਕਰਦ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਦੀ 

(ਖੋਟ ਦੀ) ਨਾ ਗਈ, ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਆਕੇ ਰਾਜਮਦ ਵਿਚ ਫੋਲ ਗਿਆਂ । ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ 

ਜਾਣਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਭਰਾ ਮਾਰਕੇ ਬੀ ਰਾਜ ਲੈ ਲਿਆਂ । ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈਕਿ 

ਔਰੈਗਜੇਬ ਪਹਿਲੀ ਉਮਟ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬੀ 

ਰਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਫਕੀਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਬੀ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਂਜ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੇ 

ਬੜੇ ਪਾਪ ਕਰਵਾਏ । (ਅ) “ਬੈਦ ਕਰ ਆਗੀ"”'' ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਬੀ ਹੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ 

“ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਪਰ ਵੇਰ ਓਹ ਮੀਰਾਂਸ਼ਾਹ 

ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਲਾਏ! । ਮੀਰਾਂਸ਼ਾਹ ਤੋ ਮੁਰਾਦ “ਮੇਹਰੇਂ ਨਿਸਾ” ਔਰੌਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ 

ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਕਫਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਇਹ 

ਭਾਵ ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਦਾ ਨਹੀਂ । ( ਏ ) ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਪਾਠਾਂਤ੍ਰ ਸੇ ਸਾਖੀ ਦੇ 

ਇਕ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਐਉਂ ਬੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ:-“ਤਬੇ, ਨੌਰੈਗਾ ਏ ਚਿਤ ਤਿਆਗੀ”, ਭਾਂਵ-ਰਾਜ 

ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸ ਤੇ ਤਿਆਗੀ ਹੋਕੇ । ਰ੍ ਰ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ ( ੫੧੩੭) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੩੭, 

ਲਹਿ ਦੁਖ ਰਾਸੀ । ਤਜਹਿ ਕਲੋਵਰ' ਹਮ ਜਿਸੁ ਬੋਰ । ਬੀਤ ਬਰਖ 

ਤਿਤਾਲੀ ਕੇਰ॥੨੦॥ਝਾੜਬਾੜ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਉਠੇ ਹੈਂਜਿਤ ਕਿਤ ਸੈਘਰ ਭੀਮ 
ਮਚੇ ਹੈਂਹ। ਲੂਟਤਿ ਕੂਟਤਿ ਮਾਰਤਿ ਮਰੈਂ । ਸੀਸ ਅੰਤ,ਗਿਣਤੀ ਕੌ ਕਰੈ 

॥ ੨੧॥ ਜਬਹੁ ਅਠਾਰਾਂ ਸੈ ਹੁਇ ਪੂਰੇਲੁਣੀਹੋਂ ਫੈ ਖਚਿ ਦੂਗਾੰਹੇ ਦੂਰ। 

ਚਾਲੀ ਬਰਖ ਬਿਤੇ ਹਮ ਪਾਂਵੈਂ। ਪਸ਼ਚਮੁ ਦਿਸ਼ਿ ਕੰ ਆਵਨ ਬਾਂਛੇ॥੨੨ ॥ 

ਵਨ ਕੈਧਾਰੀ ਆਵੈ ਜਾਂਹਿੰ'ਉਜਰਹਿੰ ਘਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਖ ਪਾਹਿੰ3।ਉੱਨੀਸੈ 

ਸੈਮਤ ਜਬਿ ਹੋਇ। ਜੀਵਹਿ ਤੁਰਕ ਰਾਜ `ਸਭਿ ਖੋਇ” ॥ ੨੩ ॥ ਮਾਰ 

ਕਟ ਪੂਰਬ ਤੇ ਧਾਵਹਿ।ਸੈਨ ਪਿਆਦੀ ਈਸਹਿ ਆਵਹਿ।ਮਿਲਹਿ ਖਾਲਸਾਂ 

ਆਪਨ ਫੂਟ' । ਨਰ ਨਾਰੀ ਘਰ ਸਗਰੇ ਟੂਟ । ੨੪ ॥ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨ ਛੋਰਿ 

ਬਿੱਪਨ ਸਮ ਰਹੈਂ।ਬੇਮੁਖ ਸਿੱਖਤਬਹਿ ਦੁਖ ਲਹੈਂ।ਪੱਬ ਰਚਨ ਮੈਂ ਕਾਹਲ 

ਹੋਈ$।ਕਿਤਿਕ ਬਰਖ ਆਗੇ ਲਖਿ ਸੋਈ ॥੨੫॥ ਯਾਂਤੇ ਸੈਕਟ ਕੋ ਕੁਛ 

ਪਾਇ। ਹੋਹਿ ਖਾਲਸਾ ਛਿਤ ਰਹਿ ਜਾਇ£। ਆਇ ਕੰਧਾਰੀ” ਇਕ ਬਲ 

ਭਾਰੀ[|। ਸਿੰਘਨਿ ਅਨਗਨ ਕੋ ਦੇ ਮਾਰੀ॥੨੬॥ਕਟਹਿੰ ਸੀਸ ਕੇ ਲਗਹਿਂ 

੧ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਾੰ ਗੇ । "ਕੌਣ ਗਿਣਤੀ ਕਰੇ $ । “ਕੰਧਾਰ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ (ਦੁਰਾਨੀ ਅਹਮਦ 

ਸ਼ਾਹ) । %(ਮੈਮਤ ੧੯੦੦ ਅਰਥਾਤ ਸੈਨ ੧੮੪੩ ਈ: ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ) ਤੁਰਕ (ਪਾਤਸ਼ਾਹ 

ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਜੀਉੱਦਾ ਸੀ ਪਰ)ਰਾਜ ਸਾਰਾ ਰਆਚ ਚੁਕਾ ਸੀ(ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਉਹ ਨਾਉਂ 

ਧ੍ਰੀਕ ਸ਼ਾਹ ਸੀ; ਹਕੂਮਤ ਲਗਪਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ) । “ਆਪ ਫੁੱਟਕੇ । ੬ਖਾਲਸਾਂ 

ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ (ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ) । “ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ 

ਅਬਦਾਲੀ ਵਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਰਾਜ ਸਮਾਂ ੧੮੦੪ ਸੈਮਤ ਤੋਂ ੧੮੩੦ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ । 

#੪-ਸੁਖ ਰਾਸੀ । ਸੇ ਸਾਬੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ--ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇਗਾ ਨਗਰ । 

ਨੰਇੱਥੇ “ਸੈਮਤਾ ਤ੍ਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:-(੧) ਸਾਬੋਂ ੪੩ ਵਰ੍ਹੇ ਮਗਰੋ ਅਰਥਾਤ ੧੮੦੯ । 

(੨) ੧੮੦੦ ਮੈਮਤ ।(੩) ਸਾਬੋ ੪੦ ਵਰ੍ਹੇ ਮਗਰੋਂ ਅਰਥਾਤ ੧੮੦੫ਹੰਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 

ਸਮਬ ਲਏ ੧੮੦੦ ਵਾਲੀ ਗਲ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਫੇਰ ੧੮੦੫ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫੇਰ ੧੮੦੮ ਵਾਲੀ 

ਸਮਝ ਲੋਣੀ ਚਾਹੀਏ । ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸੈਮਤ ੧੮੦੪ ਦੇ ਲਗਪਗ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 

` ਬੀਸ ਬਰਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ੧੮੧੮ ਦਾ ਪੱਲ੍ਰਿਘਾਰਾ ਸੀ ਦੋ 

ਕੁਪਰਹੀੜੇ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਜ੍ਰੇੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਝੀ ਤ੍ਰੀਹ ਹਜ਼ਾਰ 

ਸੂਰਸੇ ਖੇਤ ਰਹੇ ਦੇਸੀਦੇ ਹਨ । ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਬੀ ਇਤਨੀ ਕੁ ਹੀ ਮਰੀ ਦੱਸੀਦੀ ਹੈ । 

ਉੰਜੋ ਸਾਖੀ ਇਸ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਬਰਸ ਸੇਂਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ । ਰ 

[ਸਿ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਏਥੇ ਹੁਣ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਢੀ_ਸੁਤ ਦਾ 
(ਬਾਕੀ ਟੂਕ ਦੇਖੇ ਅਗਲੇ ਪੇਨੈ ਦੇ ਹੇਠ” 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੫੧੩੮ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਐਸ ੩੭. 

ਅੰਬਾਰ।ਆਗੇ ਜਾਹਿ ਤੇਜ ਧਰਿ ਭਾਰ।ਮਥਰਾ ਕਤਲ ਕਰੈ ਇਕ ਬਾਰੀਨਂ' 
ਦੇਹਿ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਭੁਰ ਬਲ ਧਾਰੀ ॥ ੨੭ ॥ ਸਹੈ ਨ ਤੇਜ ਤਾਂਹਿ ਕਹ ਕੋਈ ' 
ਧਰਪਰ ਵਿਰਹਿ ਜ਼ੋਰ ਭਰਿ ਸੋਈ॥ਸਨਿ ਸਿੰਘਨ ਸਭਿ ਜੋਰੇ ਹਾਬ“ਤਬਹਿ 
ਖਾਲਸਾ ਗੰਹ ਕਿਮ ਨਾਥ? ॥ ੨੮ ॥ ਮਹਾਂ ਸ਼ੱਤ ਜਬਿ ਗਰਜੀਹਿਂ ਸਾਰੇ । 
ਖੋਜ ਖੋਜ ਜਬਿ ਸਿੰਘਨਿ" ਮਾਰੇ ਅਬਚਲ ਪੰਥ ਰਚਜੋ ਤੁਮ ਸ੍ਰਾਮੀ। ਤਬਿ 
ਕਿਮ ਬਿਰ ਹ੍ਰੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ $? ॥੨੯॥ ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਭੁ ਬਹੁਰ ਸੁਨਾਇ ਭਵਿੱ- 
ਖਯ । ਜਿਸ ਤੇ ਧੀਰ ਲਈ ਗਨ ਸਿੱਖਨ/“ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੋਦ ਜੋਧਾ ਭੁਜ ਭਾਰੀ। 
ਜਰਾਮੈਧ ਭਾਜਯੋ ਬਹੁ ਬਾਰੀ ॥੩੦॥ ਨਿ੫ ਨੇ ਨਿਜ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਨ । 
ਕਾਲਜਮਨ” ਕਰ ਸਖਾ ਹਕਾਰਨ।ਹਫਸ ਵਲਾਇਤ ਜਹੇ ਤਨ ਕਾਰੇ" । 

_ਮੋਟੇ ਹੋਠ ਨਾਕ ਚਪਟਾਰੇ£ ॥ ੩੧॥ ਤਿਹ ਕੋ ਸ਼ਾਹੁ” ਚਢਜੋ ਬੱਲ ਭਾਰੀ। 
ਲਰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਕੋਲੀਨਿ ਹਕਾਰੀ'।-ਮਥਰਾ ਹਤੋਂ ਲੂਟ ਸਭਿ ਕਰੇਂ । ਇਹੀ 
"ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ । "(ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ) । ਦਭਾਵ ਜਰਾਮੈਧ ਨੇ । ਹਿੰਦੂ ਲੇਖਕਾਂ ਮੂਜਬ ਯਵਨਾ 
ਦਾ ਇਕ ਰਾਜਾ ਦੇਖੋ ਹਰੀਵੈਸ਼) । ਪੱਛਮੀ ਲੇਖਕ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਸ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਕਵੀ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਬਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ । ਗ਼ਾਲਬਨ ਇਹ ਈਰਾਨ ਆਦਿ 
ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਨਾਨੀ ਯੋਧਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਗੇ ਚੱਲਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ 
ਇਸੇ ਕਾਲਜਮਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਸਦੇ ਹਨ । “ਹਬਸ਼ ਵਲੈਤ ਜਿਥੇ ਕਾਲੇ ਤਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ 
ਹਨ [ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਬਸ਼ (ਐਂਝੇਸਿਨੀਆ) ਨਾਮੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਬਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ । । $ਚਪਟੇ । “ਕਾਲਜਮਨ।'ਭਾਵ ਕਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵ!ਸਤੇ ਜਰਾਸੈਧ ਨੇ ਸੇਂਦ ਲਿਆ । 

ਆਗ ਪਗ ਸੈ: ੧੮੧੩ ਬਿ: ਵਿਚ ਮਥਰ! ਲੂਟੀ ਸੀ । 
“ਵਡ8[1[ ਪਿਫਨੇ ੫ਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟ੨] ਰ੍ 

ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਭਲ ਵਿਦ ਕਲਕੀ ਰੂਪ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ 
ਅਵਤਾਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੈਗ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਥਾਵੇ' ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ । ਸਪਸ਼ੇਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਕਵਿ ਜੀ ਪਾਸ ਜੋ ਨੁਸਖਾ ਸੇ ਸਾਖੀ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਇਸੇ ਕੌਧਾਰੀ ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹ ਦਾ 
ਪ੍ਰਮੈਗ ਸੀ (ਜੋ ਮੈਮਤ ੧੮੦੪ ਵਿਚ ਕੈਧਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਇਆ) । ਉਹ ਪ੍ਰਮੈਗ ਐਂਗੇ ਪਿੱਛੇ 
ਕਰਕੇ ਆਖੇਪਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਾਂਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ 
ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੈਗ ਆਖੇਪ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਹਨ । ਕਵਿ ਜੀ ੧੯੦੦ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜਾ 
ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ੧੯੦੭ ਵਿਚ ਗੱਦੀ ਭੈਠੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੋ ਸਾਖੀਂ ਜੇ ਅਸਾਂ ਡਿੱਠੀ ਹੈ 
ਉਸਦਾ ਸੈਮਤ ਲਿਖਤ ਦਾ ੧੯੦੫ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈ ਸਾਖੀ ਜਿਸ ਦਾ 
ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਮਾਲ਼ ਹੈ ਤੇ ੧੭੯੧ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਦੇੱਸੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਖੂਬ 
ਆਂਖ੫ ਹੋਏ ਹਨ । ਕਵੀ ਜੀ ਪਾਸ ਜੋ ਕਾਪੀ ਸੀ ਉਹ ਬੀ ਆਖੇਪਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ 
ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਵਿ ਜੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋ ਹੋਰ ਬੀ ਆਖੇਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਹੋਏ ਹਨ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । , ਇਕ ਰਿਤੁ ੩ । ਅੱਸੂ ੩੭, 

ਮਨ -॥੩੨॥ਜਬਿ ਭਣ ਭੋਰ ਹੋਵਾ।'ਜਮਨ 
ਅਪਾਵਨ ਤਨ ਕੌ ਜੋਵਾ । ਛਵੈ ਨ ਅੰਗ ਸੈਗ ਮਤਿ ਮੁਢਾ। ਚਲੋ ਭਾਜ, 
ਆਸ਼ੈ ਧਰਿ ਗੁਢਾ' ॥੩੩॥ ਸੈਲ ਕੈਦਰਾ ਮਹਿੰ ਮੁਚਕੈਦਾ” । ਸੰਪਤਿ ਪਰਯੋ 
ਧਰ ਨੀਂਦ ਬਿਲੈਦਾ । ਰਣ ਕਰਿ ਸੁਰਹਿਤ;ਬਰ ਕੋ ਪਾਇ।-ਮੋਹਿ ਜਗਾਇ 
ਜੁ ਜਰਬਰ ਜਾਇ-॥੩੪॥" ਤਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ। ਤਤਛਿਨ 

`_ਬਲ ਤੇ ਲਾਤ ਪ੍ਰਹਾਰੀਂ।ਉਠਿ ਰਿਸ ਤੋਂ ਤਿਨ ਲੋਚਨ ਖੋਲੋ “ਜਰਯੋ ਜਮਨ, 
ਹੋਏ ਹਰਿ ਓਲੋ੩੫॥ਹਤਨ ਮਨੋਰਥ ਮਥਰਾ ਕੇਰਾ।ਲੋਕਰਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਯੋ 
ਤਿਸਬੇਰਾ।ਜਨ ਮੈ ਗੋ ਸੋ ਦੇਸ਼ ਕੌਧਾਰਾ।ਨਾਦਰਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਰਮਾਰਾ੧॥੩੬ 
॥ਸੋ੯ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਪਰ ਆਵਹਿ(ਨਰਨ ਖਸੋਟਹਿ ਊਜਰ ਜਾਵਹਿ'। ਦਲ 
ਲੇ ਬਲ ਕਰਿ ਅੱਗ ਸਿਧਾਰਹਿ । ਡੈਡਹਿ ਸਭਿਨਿ ਅਰਹਿ ਜੋ ਮਾਰਹਿ॥ 
੩੭॥ਮਥਰਾ ਕਰਹਿ ਕਤਲ ਤਹਿ ਜਾਇਪ੍ਰਥਮ ਮਨੋਰਥ"' ਕੋ ਸਫਲਾਇ। 
ਮਮ ਘਰ ਸੈਗ ਖਿਸਹਿ ਜਿਸੁ ਕਾਲਾ । ਥਿਰਹਿ ਨ ਪੁਨ” ਬਿਨਸੈ ਸ 
ਉਤਾਲਾ ॥ ੩੮ ॥ ਸ਼੍ਰਾਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਕਹਜੋ।-ਬਨਹਿ ਬਹੁਰ ਹਰਿ 
_ਮੰਦਰ-ਚਹਨੋਯਾਂਤੇਕਰੈ ਬਿਦਾਰਨਿ ਸੋਇ।ਬਹੁਰ ਖਾਲਸੇਕਰ ਤੇ ਹੋਇ 
੧ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲ ਜਮਨ ਦਾ ਤਨ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਕੇ, ਕਿ ਮਤਾਂ ਮੁਰਖ ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ 
ਛੋਹ ਨਾਂ ਜਾਵੇ, ਭੱਜ ਟੁਰੇ । ਇਕ ਰਾਜਾ ਦਾ ਨਾਮ । ੧ਕਵਿ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਜਾਪਦ ਹੈ 
ਕਿ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸੁਤੇ ਪਏ ਮੁਚਕੰਦ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਪ ਛਪ ਗਏ ਮੁਚਕੌਦ ਰਾਜੇ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਕਾਲਜਮਨ ਤੇ ਪਈ ਓਨ ਜਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜਮਨ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਹੈ ਸੋ ਉਸ 
ਦੀ ਕੋਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕਾਲਜਮਨ ਸੜ ਮੋਇਆ । ਮੁਚਕੌਦ ਰਾਜਾ ਵਰ ਲੈਕੇ ਸੁੱਤਾ 
ਪਿਆ ਸੀ-ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਗਾਵੇਗਾ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ-ਪਰੇਤੁ ਕਥਾ ਐਉਂ' ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 
ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮੁਚਕੌਦ ਤੇ ਅਪਨਾ _ਪੀਤਾਂਬਰ ਪਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਆਪ ਛਿਪ ਗਏ, 
ਕਾਲਯਮਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਮਝਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਮੁਚਕੈਦ ਦੀ ਕੋਪ ਦਿਸ਼ਟੀ 
ਲਾਲ ਕਾਲਜਮਨ ਸੜ ਮੋਇਆ । “ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲਤ ਮਾਰੀ । “(ਮੁਚਕੈਦ ਰਾਜ। ਨੇ) 
ਨੈਣ ਖੁਹਲੇ । “ਕਿਸ਼ਨ ਓਨ੍ਹੇ ਹੋ ਗਿਆ । ਉਹ ਕਾਲ ਜਮਨ (ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਹੋਕੇ) ਕੋਧਾਰ 
ਵਿਚ ਜੈਮੇਗਾ । ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਬੀ' ਮਾਰੇਗਾ (ਇਹ ਖਿਆਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, 
ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀੰ ਮਾਰਿਆ; ਉਸ ਦੀ ਅਪਣੀ` ਕੌਮ ਦੇ 
ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਪਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਉਸ ਦਾ 
ਇਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਕੈਧਾਰ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆਂ ਸੀ) । ੯ਭਾਵ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ । 

_ "ਉਜੜ ਜਾਏਗਾ (ਪੰਜਾਬ) । "ਕਾਲ ਜਮਨ ਵਾਲੋ ਪਹਿਲੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ । "ਮੇਰੇ ਘਰ 
(ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨਾਠ ਕੋਧ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ (ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਂਹ) । "₹ਆਪ ਥਿਰੇਗਾ ਨਹੀਂ 
"੬ਫੇਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥੋ' ਉਸਰੇਗਾ (ਹਰੀ ਮੰਦਰ) । 



ਥ ( ੫੧੪੦ ) ਰਿਤ ੩ । ਅੰਸੂ ੩੮, 

7 ਰੀ ਮਮ ਅਰ ਖਿਗਗੱਧ ਏ ਦੋਸ਼ ਘਨੌਰਾਂ । ਲਗਹ ਮੁਢ ਕੌ ਬਿਨਸੈ ਫੋਰਾਂ' 

ਰਚਮੋ ਅਕਾਲ ਖਾਲਸਾ ਬਲੀ।ਹਤਿ ਲੈ ਹੈਂ ਤਿਸ ਕੌ ਬਿਧਿ ਭਲੀ ॥ ੪੦॥ 

ਵੇਂ ` ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਰਤ ਨਿਕਾਸ । ਬਹੁਰ ਨ ਆਵਨ ਕੀ ਰਖਿ ਆਸ ਗਰ- 
ਜਹਿ ਪੰਥ ਵੇਰ ਟਿਕ ਰਾਜੁ । ਪਗਠਹੈ ਬੀਰ” ਸਿੰਘ ਸੁਖਰਾਜੂਨ” ॥ ੪੧॥ 

ਕਥਾ ਭਵੱਖਯਤ ਗੁਰੁ ਸਨਾਈਂ ਪਠਨਿ ਸਨਨਿ ਬਹੁ ਪੁੰਨ ਉਪਾਈ । 

ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਪੁਤੁ ਚਲਿ ਆਏ।ਸੁੰਦਰ ਸਦਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਿ ਸੁਹਾਏ ॥੪੨ । 
ਕੋਹਰਿ ਜਥਾ ਯੈਦਗਾਂ ਬਿਖੋਂ।ਜਿਤਕਿਤ ਤੇ ਰਿਪ ਗਨ ਇਮ ਪਿਖੈ/ਸੁਪਤਿ 
ਜਥਾ ੧੪ ਰਾਤਿ ਬਿਤਾਈ।ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਬਿਸਮਾਈ ॥ ੪੩॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰਿ ੩ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁੰਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਵਿੱਯਖਤ' ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ 

ਸਪਤਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥੩੭॥ ੩੮. [ਲੇਪਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਮਾਚਾ]। 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਘਾਤਿ ਸੋਚ ਮੱਜਨ ਕਰੇ ਅਲੀਕਾਰ ਕੌ ਧਾਰਿ। ਹੀਰੇ ਮੁਕਤਾ ਗੋਲ 
ਜੇ ਸੋਹਤਿ ਸੇਤ ਉਦਾਰ ॥ ੧॥ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ॥ [ਸੇਤ ਧਰੈ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ 

ਜਾਮਾ ਗਰ ਸੇਤਾ“ । ਸੇਤ ਦਕੂਲ, ਸਫੁਲ ਸਿਤ£ ਕਛ ਸੇਤ ਸਮੇਤਾ । 
੧ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾਲ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੱ ਗੇਗਾਂ । “ਫੇਰ ਮੂਢ (ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ) ਨਾਸ਼ 

ਹੋਵੇਗਾ । ₹ਸੁਰਮੇ । $ਜਿਵੇ' ਕੰਦਰਾ ! ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਤਿਵੇਂ) ਚਲੇ ਗਏ ਘਰ (ਵਿੱਚ) 

ਪਗਲ ਵਿਚ ਚਿੱਟਾ ਜਾਮਾ। =ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ ਦਕੂਲ=ਸਣ;ਅਲਸੀ, 
ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ । ਸਫੁਲਸਿਤ=ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੀ ਉਣਤ ਵਿਚ ਹੀ ਚਿੱਟੇ 

ਫੁੱਲ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣ । (ਅ) ਸੇਤ ਦੁਕੂਲ=ਦਿੱਟਾ ਦੁਪੱਟਾ । ਸਫੂਲ ਸਿਤ=ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲਾਂ (ਦੀ 

ਮਾਲਾ) ] । ਆਰੇ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਨੂੰ ਨਾਦਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਕਤਲਾਮ ਵਲ 

ਸਮਥਿਆ ਜਾਂਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਮਥਰਾ ਲੁੱਟਣੀ (ਲਗ ਪਗ ੧੮੧੩ ਬਿ: ਵਿਚ) ਤੇ 

ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ (ਮੈਮਤ ੧੮੧੮ ਬਿ: ਵਿਚ) ਏਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 

ਹਮਲੇ ਵੱਲ ਹੇ ਰਹੇ ਹਨ ( 
ਰ੍ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਮੁੜਕੇ ਪਠਾਨ ਰਾਜ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਲੈੱਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ 

ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀਓ' ਅਗੇ ਵਧ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਰਸ਼ ਉਸਨੂੰ 

ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਪੁਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ । ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤੌਖਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 

ਸਿਖ ਮੇਰਾ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੈਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਭਜਾਨਕ ਫਲ ਹੋਊ; 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਂਦਾ । ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਭਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ 

ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿੱਲ ਸੂਰਮਮਤੀ ਤੇ ਆਪਾਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਦੁਰਾਨੀਆਂ 

ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਵੇਰ ਪਠਾਣ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ 

ਤੇ ਅੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਹਮਲੇ ਬੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । 

1ਇਥੋਂ ਸੇ ਸਾਖੀ ਦੀ ੧੬ਵੀ' ਸਾਖੀ ਚਲੀ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧੪੧ ) `ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੩੮. 

ਉਡਗਨ ਮਹਿ ਪੂਰਨ ਸਸੀ ਜਿਮ ਸੇਤ ਸੁਹਾਵੈਤਿਮ ਬੈਠੇ ਵਿਚ ਸਭਾ ਕੇ 

ਸੇਵਕ ਮਨ ਭਾਵੈ ॥੨॥ ਭੀਤ ਨਿਕਟ ਇਕ ਸਭਾ ਕੇ ਨਿਤ ਲੇਪਹਿ ਸੋਈ। 

ਗੁਰ ਆਰੀ ਨਹਿ ਲਿਪੀ ਸੋ ਆਏ ਪਹਿਲੋਈ' । ਤਊ ਪ੍ਰਭੂ ਬੈਠੇ ਲਿਪਤਿ 

ਜਿਹ ਸਿਖ ਕੀ ਕਾਰੇ । ਹੁਤੇ ਸਮੀਪੀ ਅਲਪ ਹੀ ਸੇਵਕ ਪਰ੍ਵਾਰੇ ॥ ੩ ॥ 

ਲੀਪਹਿ ਹਾਥ ਸੈਭਾਰਿਕੈ ਬਹ ਸ਼ੀਘੁ ਕਰੈਤਾ । ਭਈ ਦੇਰਿ ਉਰ ਸਮੁਝਿਕੇ 

ਗੁਰ ਤੇ ਡਰਪੰਤਾ । ਪੌਂ ਛਯੋ' ਹਾਥ ਬਚਾਇ ਉਠ ਪੁਨ ਛੀਂ ਟ ਤਚੇਤੇ । ਗਰ 

ਜਾਮਾ ਸਿਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤਹਿ ਪਰੀ ਪਿਖੰਤੇ॥੪॥ਸ਼੍ਹੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਇਸ 

ਭਾਂਤਿ ਉਬਾਜ਼ਾਂ । “ਉਠਹੁ ਲੋਪਨੀ ਸਿੰਘ ਕੰ ਇਕ ਹਤਹੁ ਤਮਾਚਾ?। ਸਨਿ 

ਆਇਸ ਕੌ ਉਠੇ ਬਹੁ ਪਹੁੰਚੇ ਉਤਲਾਏ । ਹਤੇ ਤਮਾਚੇ ਸਭਿਨਿ ਹੂੰ ਤਿਸ 

ਹੋਸ਼ ਗਵਾਏ ॥੫॥ ਭਯੋ ਬਿਸਧ ਦੇਖਜੋ ਗੁਰੂ ਮਨ ਬਿਖੈ ਬਿਚਾਰਾ ।-ਤਨਕ 

ਹਤੋ ਅਪਰਾਧ ਇਸ; ਸਭਿ ਨੇ ਬਹੁ ਮਾਰਾ-।ਖੇਦ ਅਧਿਕ ਜੁਤਿ ਜਾਨਿ ਕੌ 

ਪੁਨ ਬਾਕ ਬਖਾਨੋ । “ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਸਭਿ; ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਇਸੁ ਕੌਂ ਮਾਨੋ ॥ 

੬॥ ਤਦਪਿ ਸੁਨਹੁ ਤੁਮ ਸਿੰਘ ਸਭਿ ! ਇਹ ਸਿਖ ਗੁਰ ਕੇਰਾ। ਕੌਸਨ ਪਰ 

ਕਰਤਲ ਹਤੇ ਕਿਯ ਬੁਰਾ ਬਡੇਰਾ”। ਦਿਹੁ ਬਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੌ; ਤਾੜਹਿ 

ਕਰ ਜੋਈ”। ਸੋ ਗੁਰ ਕੌ ਬੈਰੀ ਅਹੈ ਲਖੀਐ ਸਭਿ ਕੋਈ ॥੭ ॥ ਕੀਨਿ 

ਅਨਰਥ ਗਨਾਹ ਬਡਿ ਕੋਸਨ ਪਰ ਮਾਂਰਾ। ਅਰੁ ਤੁਮ ਭਾਖੋ-ਤਿਮ ਕਰਜੋ 

ਜਿਮ ਗੁਰੁ ਉਚਾਰਾ-। ਤਿਸ ਪਰ ਸੁਨੀਐ ਹਮ ਕਹਜੋ-ਇਕ ਉਠਿ ਕਰ 
ਮਾਰੋ-। ਤਨ ਪਰ ਹਤਨੋ ਉਚਿਤ ਥੋ ਜਿਨ ਪ੍ਰਥਮ ਉਭਾਰੋ॥੮॥ਦੁਤੀਏ ਕੌ 

ਹਟ ਰਹਿਨ ਥੋ ਇਸ ਬਿਧਿ ਪਹਿਚਾਨੋ । ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਪੂਰਨ ਭਯੋ ਜਿਮ 

ਕੀਨਿ ਬਖਾਨੋ । ਇਮ ਕਰਿਬੋ ਬਨਿ ਆਵਈ ਤੁਮੰ` ਸਭ ਨੰ ਮਾਰਾ। 

ਅਲਪ ਗਨਾਹੀ ਜਾਨੀਐ ਹੋਈ ਬਹੁ ਮਾਰਾਂ ॥ ੯ ॥ ਇਹ ਭੀ ਸਿਖ ਭਾਈ 

ਹੁਤੋ, ਤਮ ਭਲਾ ਨ ਕੀਨੋ । ਹੋਇ ਗਈ ਦਮ ਨੋਤ ਇਹ ਵਧ ਇਿਸ 

ਪਰ; ਚੀਨੋ' । ਯਾਂਤੋ ਤਨ ਜਾ ਆਪਨੀ ਦੇ ਕਰਿ ਹਰਖਾਵੈ”। ਸੁਨ ਸੈਗਤ 

“ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਕੇ ਲਿਪਣੀ ਸੀ ਸੋ ਲਿਪ। ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ । "ਤਾੰ ਭੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 

ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਲਿਪਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਿਖ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕੌਮ ਸੀ । “ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ 

ਭਾਵ ਤਮਾਚੇ ਮਾਰੇ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ । “ਜੋ ਹਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾੜੇਗਾ । “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ 

ਅਸੀਂ ਤਿਵੇਂ ਕੀਤ। ਹੈ ਜਿਵੇ' ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ । $ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਹੱਥ ਚੁਕਿਆ ਸੀ । 

7ਇਵੇ` ਕਰਨ ਬਣਦਾ ਸੀ (ਪਰ) ਤੁਸਾਂ'''। “ਨੇਤ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ_ਹੈ ਇਸ ਪਰ, ਇਹ 

ਗਲ ਤੌਕੋ । ੯ਪ੍ਰਮੈਨ ਕਰੇ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੧੪੨) ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੩੮. 

ਤੁਸ਼ਨ ਭਈ ਨਹਿੰ ਕਛੂ ਸੁਨਾਵੈ॥੧੦॥ਪਿਖਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਬਿ ਭਨਜੋ “ਗੁਰ 
ਕੋ ਬਚ ਸਾਰੇ । ਮਾਨਹਿੰ ਤਬਿ ਹੁਇ ਸਿਖ ਤਾਂ; ਉਰ ਲੋਹ ਬਿਚਾਰੇ । ਤਸੀ' 
ਕਾਮ ਕੇ” ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਿੱਖੀ ਬਡ ਦੂਰੇਬਾਣਾ ਗੁਰ ਸਿਖ ਕੋ ਧਰਜੋ, ਲਖੀਯਤਿ 
ਸਿਖ ਰੁਰੇ! ॥ ੧੧॥ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਰ ਕੋ ਨਿਜ ਤਨਜਾ ਲਜਾਯੋ । 
ਗੁਰ ਅਗਾਰੀ ਖਰੀ ਕਰਿ “ਲਿਹ ਪ੍ਰ ਭੂ!! ਅਲਾਯੋਸ਼੍ਹੀ ਮੁਖ ਕਹਜੋ “ਨਹਾ- 
ਲ _ਭਾਸਿੱਖਾ!ਸੁਨਿ ਲੀਜੈ। ਗੁਰ ਹਜ਼ੁਰ ਸਿੱਖੀ ਰਖੀ ਸਭਿ ਮਹਿ ਪਰਖੀਜੈ” 
॥ ੧੨॥ ਉਠ ਬੋਲਜੋ ਸਿੱਖ ਲੋਪਨੀ ਪੰਸਖ ਤਨੁਜਾ ਜੋਈ। ਮੋਕਉ ਉਚਿਤ 
ਨ ਬਜਾਹ ਕੇ ਭਗਨੀ ਸਮ ਹੋਈ” ਸੁਨਿ ਤਬਿ ਬੋਲੀ ਕੌਨਿਕਾਂਗੁਰੁਬਾਕ 
ਬਖਾਨਾਂ । ਜਿਸ ਤੇ ਆਨੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਰਪਨਿ ਕੋ ਠਾਨਾ ॥ ੧੩ ॥ । ਅਬ 
ਮੈਂ ਰਹੋ ਹਜ਼ੂਰ ਹੀ ਇਤ ਉਤ ਨਹਿ ਜਾਵੇਂ।ਸੇਵਹੁੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌ ਮੈੱਸ- ਰ 
ਫਲ ਰਿਬਾਵੇਂ? । ਸਭਾ ਸੁਨਾਵਨਿ ਕਾਰਨੇ ਗੁਰ ਬਾਕ ਬਖਾਨੋ/ਕੈਨਾਂ ਜਨੌੰ 
ਕਨੈਤ ਭੇ ਸਨਿ ਸੋ ਅੱਖਯਾਨੋ” ॥੧੪॥ ਕਲੀ ਕਾਲ ਪੁਰਬ੍ਰਿਤਯੋ ਜਬਿ ਦੈ 
ਬਰਖ ਹਜ਼ਾਰੇ । ਭਯੋ ਨੰਦ ਰਾਜਾ ਬਡੋ ਬਹ ਲੋਭ `ਹੈਕਾਰੇ । ਮਹਾਰਾਜ” 
ਕਹਿਵਾਇ ਕੈ ਖੈਂ ਚਜੋ ਧਨ ਸਾਰ।ਜਬਰੀ ਕਰਿ ਜਗ ਤੇ ਲਯੋ ਧਰਿ ਧਰਨਿ 

__ਮੜਾਰਾਂ ॥੧੫॥ ਕਰਯੋ ਦਬਾਵੰਨ ਦਰਬ ਜਬਿ ਪਰਜਾ ਘਟ ਹੋਈ। ਬੀਤ 
ਗਈ ਤਿਹ ਆਰਬਲ ਮਿਰਿਤੁ ਬਸਿ ਭਾ ਸੋਈ । ਤਿਸ ਪਸ਼ਚਾਤਿ ਮਹੀਪ ਭੇ 
ਬਯ ਭੋਗਤਿ ਬੀਤੇਪੁਨ ਨ੍ਰਿਪ ਬਾਲਕ ਚੋਦ ਭਾ ਧਨ ਤੇ ਸਭਿ ਰੀਤੇ੧।੧੬ 
॥ ਲੋਕ ਭਏ ਸਭਿ ਚੈਕ ਜਰ, ਗਨ ਦਰਬ ਬਿਹੀਨੇ । ਨਿਜ ਕੌਨਯਾਂ ਬਿਨ 
ਮੋਲ ਤੇ ਨਹਿ ਦੈਬੋ ਕੀਨੋ । ਸੈਨਾ ਕੇ ਨਰ ਬਯਾਹ ਬਿਨ ਸਗਰੇ ਅਕ ਲਾਏ। 
ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਚੋਦ ਢਿਗ ਕਹਿ ਬਿਨੈ ਸੁਨਾਏ ॥੧੭ ॥-ਬਿਨਾ ਬਾਹ ਤੇ 
ਭਟ ਰਹੈ, ਤਵ ਰਾਜ ਮਝਾਰਾ।ਸੈਤਤਿ ਭਈ ਨ ਕਿਸੂ ਤੇ, ਇਹੁ ਕਸ਼ਟ ਉ- 
ਦਾਰਾ।ਜਾਢਹਿ ਮੋਲ ਬਿਸਾਲ ਕੋ; ਧਨ ਦੇਤਿਕ ਨਾਂਹੀ।ਦੈਤਿ ਅਲਪ ਤੁਮ 
ਨੌਕਰੀ ਯਾਂਤੇ ਕਿਤ ਜਾਂਹੀ-॥ ੧੮॥ ਸਨਿ ਲੋਕ|ਨ ਤੇ ਖੋਟ ਕੋ ਬਾਲਕ- 
ਚੋਦ ਭਾਖਾ ।-ਲੋਹੁ ਪੁਰਜਾ ਕੀ ਕੈਨਯਕਾਂ ਜਿਸੁ ਪਰ ਜਿਸੁ ਕਾਂਖਾ । ਰਾਖ 

ਭਵ ਸਿੱਖ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਮੰਨੀਏ ਤਾੰ" (ਜਿਤ 
੩ਕੌਨਕਾਂ । ਏਕੌਨਿਆਂ ਦੇ ਜਣੇ ਹੋਏ ਕਨੈਤ ਜ਼ਾਤੀ ਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਣੋ ਸੁ (ਕਨੈਤਾਂ ਵੀ) ਕਥਾ । “(ਆਪ 
ਨੂੰ) ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਖਵਾਕੇ । ੬ਧਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਸਾਰੇ । “ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ । _“ਪਾ:-ਤਬ ਰੋਈ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧੪੩ ) __ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੩੮, 

ਅਪਨੇ ਸਦਨ ਮਹਿ ਲਿਹ ਸੁਤ ਉਪਜਾਈ । ਭੋਗ ਕੋਗ ਮਨ ਭਾਵਤੇ 
ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ-॥੧੯॥ਸੁਨਤਿ ਜ਼ਮੁੰ ਕੇ ਭਟ ਸਕਲ ਘਰ ਪਰਜਾ ਮੜਾਰਾ। 
ਪਰੇ ਕਦ ਕਰਿ ਲੋਠਿ ਕੋ ਕੀਨਸਿ ਨਿਜ ਦਾਰਾ। ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਭੋਗੀ 
ਸਭਿਨਿ ਕੌਨਜਾਂ ਗਹਿ ਸੋਈ।ਭਏ ਗਰਭ ਤਿਨ ਕੇ ਤਬੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਈ 
॥ ੨੦ ॥ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਮਾਨਵ ਪ੍ਰਜਾ ਕੇ ਨ੍ਰਿਪ ਨਿਕਟ ਪੁਕਾਰੇ ।-ਅਬਿ 
ਗਰਭਤਿ ਹੋਈ ਸਕਲ ਬਿਨ ਬਕਾਹ-ਉਚਾਰੇ । ਬਾਲਕਦੈਦ ਮਹੀਪ ਤਬਿ 
ਉਰਬਿਖੇ ਬਿਚਾਰਾਦਈ ਸੌਂਪ ਸਭਿ ਭਟਨ ਕੌ [ਹਤ ਕ/ਰਬੇ ਦਾਰਾ॥੨੧॥ 
ਤਰ ਭਾਤਨ ਕੋ ਇਕ ਲਈ, ਦੋ ਭਰਾਤਨਿ ਕੋਈ" । ਏਕ ਰਖੀ ਕਿਸ ਏਕ 
ਨੰ ਦੀਣੀ ਦਿਮੁ ਸੋਈ । ਤਜੀ ਮ੍ਰਿਜਾਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਕੀ ਇਹ ਨਈ ਚ਼ਲਾਈ। 
ਇਕ ਤ੍ਰਿਯ ਕੇ ਪਤਿ ਬਹੁਤ ਕੇ ਐਸੇ ਠਹਿਰਾਈ ॥ ੨੨॥ ਪੰਜ ਕੁਾਤ ਇਕ 
ਜੋਖਤਾ ਕਿਨ ਚਾਰਹੁਂ ਲੀਨੀ।ਇਮ ਬਾਸੀ ਸਭਿ ਸਦਨ ਮਹਿ ਕਰਿ ਰੀਤਿ 
ਨਵੀਨੀ । ਤਿਨ ਕੇ ਸੁਤ ਜਨਮੇ ਅਨਿਕ ਸਭਿਹਿਨਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰੇ । ਸੈਗਯਾ 
ਤਿਨਹੁੰ ਕਨੈਤ ਭੀ ਵਧਿਗੇ ਪਰਵਾਰੇ॥੨੩॥ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਲੇਪਨੀ” 
ਕਯਾ ਕਹੀਐ ਕਾਹੀ”। ਇਸ ਸਿਖ ਕੀ ਕੈਨਯਾਂ ਖਰੀ" ਲੀਜਹਿ, ਤਜਿ 
ਨਾਂਹੀ। ਪੁੱਤ ਹੋਇੰਗੇਪਾਂਚ ਤੁਵ ਪਰਿਵਾਰ ਘਨੋਰਾ।ਬਚਨ ਹਮਾਰਾ ਮਾਨੀਐ 
ਸਖ ਪਾਇ ਬਡੇਰਾਂ॥੨੪॥ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਕੋ ਬਚਨ ਮਾਨੋ ਕਰ ਖੈਦੇ। 
ਸਿੱਖ ਹੁਤੋ ਮਲਵਈ ਸੋ, ਮਨ ਠਾਨਿ ਅਨੰਦੇ । ਤਬਹਿ ਪਵਾਇ ਅਨੰਦ 
ਕੋ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿ ਲਯਾਯੋ1। ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਤਿਹ ਤ੍ਰਿਯਾ ਕਰਿ ਕੁਛ ਕਾਲ 
੧ਕਿਸੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਕ ਲੈ ਲੀਤੀ । “ਚਾਰੋਂ ਨੇ 
(ਇਕ) ਲੀਤੀ । ਤਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ । “ਸੁੱਚੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਹੈ । “ਪਾ:-ਸਿੰਘ ਸੁਨਹੁ 
ਇਮ ਲੈਪਨੀ । _ 1ਇਹ ਬੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ 
ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ । ਜੇ ਕਥਾ ਕਨੈਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਰਖਤ ਜੇਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ 
ਮੁਖਾਰਬਿੰਦੇਂ ਇਸ ਸਮੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਿੰਘ 
ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸਨ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਚੇ 
ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦ੍ਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਦਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹਣੌ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਨੈਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਆਖੇਪ_ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਿਮਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀੰ ਕਰ 
ਸਕਦਾ । ਅਕਾਰ 'ਸ਼ਾਇਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਕਨੈਤਾਂ ਤੇ ਚੋਟ ਵਰ ਹੈ | ਕਨੈਤ ਆਪਣਾ 

ਨਾਮ “ਕਨੈਤ” ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਹ ਦੂਜੈ ਰਾਜਪੁਤਾਂ ਵਾਂਡ ਕੰਨਿਆਂ ਨਹੀਂ 
(ਬਾਕੀ ਟੂਕ ਦੇਖ ਅਗਨ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹਨ|, ` 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧੪੪) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੁ ੩੯. 

ਬਿਤਾਯੋ ॥ ੨੫ ॥ ਪੰਚ ਪੁੱਤ ਤਿਸ ਤੇ ਭਏ ਕ੍ਰਮ ਕ੍ਰਮ ਤੇ ਸੋਈ । ਮੈਗਤ ਕੈ 
ਆਗ ਭਏ ਸਿੱਖੀ ਅਧਿਕੋਈ । ਰਾਮਕੁਇਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕੌ ਸਭਿ ਕਹਤਿ 

ਲਿਖਾਵੈ'।£ਇਹ ਲੋਚਨ ਤੇ ਪਿਖੀ ਨਹਿਂ ਸਨਿਬੇ ਮਹਿ ਆਵੈ ॥੨੬॥ ਇਕ 
ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਥੋ ਲਵਪੁਰਿ ਕੌ ਬਾਸੀ।ਤਿਨਹਿ ਬਿਲੋਕੀ ਨੈਨ ਤੇ ਮੁਝ 

_ਪਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ । ਤਿਸ ਤੇ ਸੁਨੀ ਲਿਖਾਇ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲੋਖੋ” । ਇਹ 

ਸਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾਲ ਪਰੇਖੋ ॥ ੨੭ ॥ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਸਿਖ ਲੇਪਨੀ 

ਅਬਿ ਸਤ ਹੈ ਤਾਂਹੀ । ਨਾਮ ਬਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਤਿਹ ਜਾਨਤਿ ਬਹੁ ਜਾਂਹੀ । 

ਅਪਨਿ ਪਿਤਾ ਕੀ ਬਾਰਤਾ ਜਾਨਤਿ ਹੈ ਸੋਈ। ਜਨਨੀ ਤੇ ਅਰ ਜਨਕ ਤ ਤੇ 

ਸੁਨਿ ਰਿਦੈ ਪਰੋਈ॥੨੮॥ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰ ਬਾਰਤਾ ਕਵਿ ਛੇਦ ਬਨਾਵੈ। 

ਸੁਨਤਿ ਪਵਤਿ ਇਸ ਕਥਾ ਕੋ ਗਰਮਤਿ ਕੌ ਪਾਵੈ।ਸਨਹਿੰ ਕਾਮਨਾਧਾਰ ਜੋ 

ਬਾਂਛਤਿ ਵਲ ਦੈ ਹੈਅਨਿਕ ਜਨਮਕੇ ਪਾਪਹਤਿ ਗੁਰਮੁਖਪਦ ਪੈਹੈ॥੨੯॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁਤੇ 'ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਮੰਗ'ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ 
ਅੰਸੁ ॥੩ ੧੮॥ ੩੯. [ਮਾਤਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ] । 
ਦੋਹਰਾ॥#ਂਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ̀ ਹੇਰਿ ਚਰਿਤ ਬਿਸਮਾਇ। ਸਹਹਿ 

ਕਸੌਟੀ ਸਿੱਖ ਕੌ; ਕੋ ਬੇਮੁਖ ਹੁਇ ਜਾਇ ॥੧॥ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ॥ਉੱਗ ਤੇਜਮੁਖ 

ਪਰ ਦਿਪੰਹ ਚਿਤ ਉੱਗ ਸੁਭਾਉ । ਉੱਗ ਬੋਲਿਬੋ ਰਸ ਭਰੋ 

ਸਨਾਉ । ਆਸ਼ੈ ਅਤਿ ਗੈਭੀਰ ਜਿਨ ਉਰ ਧੀਰ ਪ੍ਰਬੀਰੈਰਹੈ ਪ੍ਕਾਸ਼ਜੋ 
ਬੀਰ ਰਸੁ ਜਨੁ ਧਰਜੋ ਸਰੀਰੇ ॥ ੨ ॥ ਕਬਹੁ ਮੌਨ ਹੀ ਕਰਿ ਰਹੈ ਕਬਿ 

ਕਹੀਹ ਉਤਾਲੋ। ਵਾਕ ਜਥਾ ਨਿਕਸੇ ਬਦਨ ਤਿਮ ਹੁਇ ਤਤਕਾਲੀ/ਤ੍ਸ- 

ਤਿ ਰਹੈ ਸੇਵਕ ਨਿਕਟ ਜੇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈਂ । ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗਰੁ ਮਠ 

ਕੀ ਲਖ ਪਾਵੈਂ॥੩॥ਸਤ ਸਭਾਉ ਕੌ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਮਾਤਾ।ਕਹਿ ਨ 

_ ਸਕੈ ਚਾਹਤਿ ਰਹਹਿ=-ਕਯਾ ਗਤਿ ਹੈ ਤਾਤਾ ?-। ਕਿਤੀ ਬਾਰ ਗਮਨਹਿ 
ਨਿਕਟ, ਬੈਠਹਿ ਅਵਲੋਕੈ । ਰੁਖ਼ ਪਰਖੀਹ ਨਹਿ ਅਪਨ ਦਿਸ਼ਿ ਕਹਿਬੋ 

੨ .. ਤੇ ਤੋ 

ਮੁਖ ਰੋਕੇ” ॥੪॥ ਮਾਤਾ ਦਿਸ਼ਿ ੨ ਤੇ ਮੌਨ ਕਰਿ ਰ ਬੈਠ/ਹ ਸਭਿ ਜਾਨੈਂ?।-ਹੋਇ 

ਕਹਿਕੇ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ । “ਲੇ ਲਿ ਹਨ । “ਲੇ ਲਿਖੀ । । ਤਢੈਗੇ ਸੁਰਮੇ । ੬ਗਾਵ ਮੁਖੋਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰ ਦੇਮਾਤਾ __ 

ਜੀ। #ਹੁਣ ਸੈ ਸਾਖੀ ਦੀ ੧੭ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਚੇਂਲੀ ਹੈ। 
“ਫਲੂ | (ਪਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਬਾਨੀ ਟੂਕ ) 

ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਕੰਨਿਆਂ ਢ6 ਹਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ( ਕੌਨਯਾਂ । ਹਿਤ= ਕਨੈਤ] । ਤਵਾ: ਖਾਲਸਾ ਵਿਚ 
ਕਨੈਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਨਹੀ ਦਿਤੀ ਤੇ ਲੇਪਨੀ ਸਿਖ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨੰਢ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੧੪੫) __ ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੩੯, 

ਭਵਿੱਖਤ ਮਹਿ ਜਥਾ ਕਹਿਬੋ ਨਹਿ ਮਾਨੈ-। ਇਸ ਬਿਧਿ ਬੀਤੇ ਕਿਤਿਕ 
ਦਿਨ ਬਿਸਮਾਵਤਿ ਮਾਈ। ਹਿਤ ਬੋਲਨ ਦ੍ਰਿੜ ਬੁੱਧਿ ਕਰਿ ਨੌੰਦਨ ਢਿਗ। 
ਆਈ॥੫॥ਬੈਣੇ ਹਤੇ ਇਕੌਤ ਤਬਿ ਨਹਿ ਸਿੱਖਨਿ ; ਭੀਰ।ਅਭਿਨੰਦਨ” ਸਤ 
ਕੌ ਕਰਤਿ ਬੋਲੀ ਥਿਰ ਤੀਰਾ।ਹੇ ਸੁਤ!ਨਿਤਪੁਤਿ ਹੋਤਿ ਹੈ ਮੇਰੋ ਮਨ ਥੋਰਾ। 
ਸ੪ ਨਾਂ ਬਿਲੋਕੜੋ ਮੈਂ ਕਬਹੁ ਕਰਿ ਮੋਹ ਸੁ । ਡੋਰਾ॥੬॥ ਪ੍ਰਥਮ ਤੁਮਾਰੇ 
ਪਿਤਾ ਕੌ ਹੋਯਸਿ ਪਰਲੋਕਾ। ਸਿੰਮੁਤਿ ਮ੍ਰਿਦਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੋ'ਓਉਪਜਤਿ ਮਛ 
ਸੋਕਾ ।ਧਰਨੀ ਸਮ ਧੀਰਜ ਧਰਨ ਸਮਰਥ ਸਭਿ ਭਾਂਤੀ । ਅਜ਼ਮਤ 
ਦਈ ਨ, ਸਿਰ ਦਯੋ ਚਿਤਵਉ' ਦਿਨ ਰਾਤੀ ॥੭ ॥ ਪਹੁੰਚੀ ਆਜ ਇਕੌਤ 
ਲਖਿ ਸੈਸੇ ਚਿਤ ੨ ਹੋਤੇ । ਗੁਰੂਅਨਿ ਕੇ ਬਡ ਗੁਰੂ ਹਹੁ ਜਨਮੇ ਤੁਮ ਮੋਤੇ 
ਸਰਬ ਰੀਤਿ ਸਮਰਬ ਮਹਾਂ ਚਿਤ ਚਹਹ ਬਨਾਵੋ । ਅਚਰ ਚਰਹਿ ਜ਼ਰ 
ਅਚਰ ਹੁਇ ਲਘ ਮੁਖੋਂ ਅਲਾਵੇਂ ॥੮॥ ਕਾਂ ਜਾਨਹੁੰ ਕਿਮ ਹੋਹਿਗੀ ਗਤਿ 
ਮੋਹਿ ਅਗਾਰੀ । ਯਹਿ ਚਿਤਵਨਿ ਚ਼ਿਤਵਤਿ ਰਹੋਂ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਭਾਰੀ । ਮੇਰੋ 
ਮੋਹ ਨ ਛੁਟਤਿ ਹੈ ਤੁਮ ਬੋਲਹ ਨਾਂਹੀ । ਹਸਹਿ। ਸ਼ਰੀਕ ਕੁਤਰਕ ਕਰਿ 
ਬੋਲਤਿ ਬਹੁ ਰਾਹੀਂ ॥ ੯€ ॥-ਕਰੀ ਅਰਾਧਨਿ ਚੋਡਿਕਾ ਕਲਜੁਗ ਮਹਿਂ 
ਸਾਧੀ“ਇਸੀ ਹੇਤ ਇਕਬਾਰ ਹੀ ਭਈ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ-। ਕੋਚਿਤ ਕਹਿਤੇ 
ਪਰਸਪਰ-ਜੋ ਕਾਮ ਅਰੈਭਾ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਹੋਯਸਿ ਨਹੀਂ ਬਹੁ ਭਯੋ ਅਚੈਭਾ”- 
॥ ੧੦ ॥ ਕੌਚਿਤ ਕਹਿਤੇ ਅਪਰ ਬਿਧਿ-ਸਾਧਿਕ ਦਿਜ” ਜੋਊ । ਕਲੀ , 
ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ । “ਯਾਦ ਕਰਕੇ ( ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ) ਕੋਮਲ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਵ ਨੂੰ । 

੨ਬੋੜਾ ਹੀ (ਜੇ ਮੁਖੋਂ ਕਹੇ । ਏਬਹੁਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । “ਆਰਾਧ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ । #ਭਾਵ 
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਨਾ ਚਾਲਣਾ।” ਹੈਰਾਨ ਭਾਵ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਹਨ।“ਭਾਵ ਹਵਨ ਕਰਾਉਣ 
ਵਾਲਾ । #ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੇਣ ਤੇ ਸਪੁੱਤਰ 
ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਹਰ ਸਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਰਚੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ 
ਮੁਖੋ ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਮਈ ਵਾਕ ਅਖਵਾਉਣੇ ਕਿ “ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਮੈ! ਕੋਈ ਸੁਖ ਨਹੀ ਡਿੱਠਾ? 
ਸੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਆਖੇਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਕਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤੇ ਢਾਵੇ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ 
ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵ ਹੀ ਛੰਦਾ ਬੈਦੀ ਵਿਚ ਉਲਟਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ 
ਕਿ ਅੰਸੂ ੩੮ ਦੇ ਅੰਕ ੨੯ ਵਿਚ ਕਵਿ ਜੀ ਲਿਖ ਆਏ ਹਨ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਮਾਤਾ ਜੀ 
ਬਾਬਤ ਇਹ ਹੈ:-“ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਂਧਾਂ । ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਜੋਗ ਸਾਂਧਨਾ ਸਾਧਾ? । ਜੇਗ 

_ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੀ, ਅਲਖ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਐਸਾ ਲਿਖਣਾ ਬਲਕਿ ਇਕ ਜਗਾ 
“ਗੁਜਰੀ ਉਜਰੀ” ਲਿਖ ਮਾਰਿਆ ਹੈ; ਸੈ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਆਖੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ _ 
ਹੀ ਸਮਬਣੇ ਠੀਕ ਹਨ । ਰ 1੫੧-ਹਮਹਿ। ੍ 



_਼ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। _____( ੫੧੪੬) ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੩੯, 
ਕਾਲ ਤੇ ਤਾਸ ਯੰਰ ਖਿਸਕ ਗੁ ਕ ਮਨ ਭਾਵਤੀ 

ਬਹੁ ਬਾਬ ਕਨਾਈ। ਕਿਪਾਦਿਸ਼ਟਿ ਕਰਿ ਆਪ ਅਬਿ ਮੁਝ ਦੇਹ ਬਤਾਈ ॥ 
੧੧॥ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈਂ ਮਨਿ ਕੌ ਇਹ ਬਾਤੀ” । ਜਥਾ ਜੋਗ ਕਹੀਐ 

ਸਕਲ ਬਰਤਹਿ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ” । ਸੁਨਿ ਜਨਨੀ ਕੇ ਬੈਨ ਕੌ ਉਠਿ ਤੂਸ਼ਨ 

ਚਾਲੇ।ਸ਼੍ੀ ਗੁਜਰੀ ਕੌ ਮੈਗ ਲੈ ਹਿਤ ਕਹਿਨ ਸੁਖਾਲੋ-॥ ੧੨॥ ਏਕ ਸਿਲਾ 
ਸਦਰ ਹਤੀ ਇਕ ਸਮ ਤਲ ਜਾਂਹੀ । ਆਸਨ ਹੀਨ ਅਸੀਨ ਗੇ ਮਾਤਹਿ 

ਕਰਿ ਪਾਹੀ। ਕਹਤਿ ਭਏ “ਜਨਨੀ ਸੁਨਹੁੰ ਗਤਿ ਗੁਪਤ ਬਡੇਰੀ । ਦੇਵ- 

ਤਾਨਿ ਕੀ ਬਾਤ ਜੋ, ਕਹਿਨੀ ਨ ਭਲੇਰੀ॥੧੩॥ਤਉ ਕਹਿਨ ਬਨਯੋਂ ਅਬੈ 
ਹਠ ਹੇਰਿ ਤੁਮਾਰਾ । ਦੇਵੀ ਭਈ ਪ੍ਰਤੱਛ ਜਿਮ ਬਰ ਦੀਨਿ ਉਦਾਰਾ । ਬ੍ਹ- 
ਮਣ ਬਰ ਕੇਸ਼ਵ ਮਿਲਯੋ ਹਮ ਬੁੜਨ ਕੀਨਾਂ ।'-ਤਰਕਨ ਤੁਰਤ ਬਿਨਾਸ਼ 

ਹਇ ਕਹੀਯੈ ਸ ਪਰਬੀਨਾ-॥ ' ੧੪ ॥ ਨੈਨ ਪੁੱਤਰੀ ਸੇਵਿਬੇ ਤਿਨਿ ਬਿਧਿ 

ਬਤਲਈ। ਫਿਰ ਕਰਿ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਸੈਲ ਕੇ ਦੇਖਤਿ ਬਿਧਿ ਸਾਈ। ਚ਼ਢਿ 
ਉਪਰ ਹੇਰੀ ਗੁਫਾ ਠ% ਬੀਚ ਬਰੇ ਹੈ' । ਨੰਦਾ ਤਿਥ ਗੁਰਵਾਰ ਪੁਖ” ਤਹਿੰ 

ਬੈਠਿ ਬਿਰੇ ਹੈਂ ॥੧੫॥ ਲਗੇ ਅਰਾਧਨਿ ਧਰਮ ਹਿਤ ਧਰਿ“ ਭਾਰ ਨਿਵਾਰੈਂ । 

ਪਾਂਚ ਪਹਿਰ ਕੌ ਪ੍ਥਮ ਹੀ ਕਰਿ ਹਮਨ ਬਿਝਾਰੈਂ । ਪੁਨ ਦਾਦਸ਼ ਹੀ ਜਾਮ 

ਕੋ ਕਰਿ ਹਮਨ ਬਿਸਾਲਾ।ਦੇਵੀ ਮੁਰਤ ਧਯਾਨ ਧਰਿ ਇਕ ਭੇ ਤਿਸ ਕਾਲਾ 
॥ ੧੬ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਲਗੇ ਰੈਣ ਦਿਨ ਅੰਤਰ ਭੂਲਾ” । ਦੇਵ ਕਾਮ” ਸਭਿ 

ਅੰਗਨਿ ਝ੍ਲਾ ।-ਉਣਉਣ ਮੁਣਮੁਣ ਗਣਗਣ ਰੁਣਰਣ-। ਖੋੜਸ ਅੰਕ 

ਜਾ੫ ਕਰਿ ਧਣ ਧਣ--। ੧੭ ॥ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਕਹੜੋ ਹਿਤ ਦੇਵੀ" ।-ਭੇਟ 
ਕਤ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪੂਜਨ ਯੋਗ ਹਨ ਇਹ ਗਲ ਮੱਨਕੇ । “ਸੁਖਦਾਈ ਵਾਰਤਾ ਕਹਿਣ ਲਈ। 
੩ ਬਿਨਾਂ ਆਸਣ ਬੈਠ ਗਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੀ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ । ਏਕਮ ਤਿਥ, ਵੀਰਵਾਰ, 
ਪੁਖ ਨਿਛੁੱਤ੍ਰ । “ਧਰਤੀ ਦੇ । #ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ । ਰਾਤ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਲਗਿਆਂ (ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ) 
ਫਰਕ ਕੁੱਲ ਰਿਂਆ । ਦਦੇਵੀ ਦਾ ਆਵਾਹਨ ਰੂਪੀ ਕੌਮ। €ਸੇਲਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦ । ਇਹ ਗਲ ਸ੍ਰੀ 

ਮੁਖਵਾਕ ਪਾ: ੧੦ ਦੇ ਉਲਫ ਹੈ ਯਬਾ:-ਨਾ ਜਾਂਪ ਆਨ ਕੌ ਜਪੇਂ । ਨਾ ਅਉਰ ਸਥਾਪਨਾ 

ਸ਼ਪੋਂ । "”ਕੀਤ। ਉਚ-ਰ ਕੇ । ""ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦੇਵੀ ਵਾਸਤੇ । 

__ #ਪਿੱਛੇ ਦੇਵੀਦੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਕ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ,ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਭਵਾਨੀ ਕਾਲਿਕਾ 

ਆਦਿ ਸੀ । ਇਥੇ ਨੈਨੂ ਪੁੱਤ੍ੀ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਨੇਣਾ ਪਿੱਛੇ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਆਏ - 

ਹਨ । ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੈ ਸਾਖੀ ਦਾ । ਕੀਹ ਜਾਣੀਏ ਏਥੇ 

ਸੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਆਖੇਪਕਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਲ ਅਕਸ ਮਾਤ੍ਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਉਥੇ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ) ਨੈਣੂ ਗੁਜਰ ਦੀ ਥੀ ਦੇਵੀ ਸੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ। ___ ( ੫੧੪੭) ਰ ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰ ੩੯, 

ਰਾਖੀਐ ਤਿਸ ਛਿਨ ਦੇਵੀ"-।ਹਮ ਬੋਲੇ-ਤਮ ਓਟਹਮਾਰੀ।ਬਿੱਪਰ ਸਾਰਸਤ 

ਛੱਤ੍ਨਿ ਭਾਰੀ” ॥ ੧੮ ॥ ਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵਤਿ ਰਹੇ-।ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਦਿਜ 

ਹਿਤ ਧਰਿ ਪੁਨ ਕਹੇ ।-ਬੀਰ ਗੁਰੂ ਤੁਮ ਖੈਨ ਉਦਾਰਾ । ਦੇਵ ਅਰਾਧੰਨ 

ਉੱਦਮ ਧਾਰਾ॥੧੯॥ਕਹਿਟਾ ਮੋਰ ਤੁਮਾਰੇ ਹੇਤੁ । ਰੈਠ ਦਿਨਾ ਨਿਤ ਪਹੁ 

ਸੁਚੇਤ । ਤਨ ਕਰਿ ਸੁੱਧ ਬਰਹਮਚਰਜ ਰਹਿਣ।ਮੌਨ ਹੋਇ ਅਨਸਨ ਅਨੁ 

ਕਹਿਟ-॥ ੨੦ ॥ ਜਿਸ ਬਿਧਿ ਦੇਵੀ ਰੁਚਿ ਉਪਜਾਈ । ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਨਿਤ ਭਈ ਸਵਾਈ । ਅਰਪੀ ਦੇਹ ਗੇਹ ਕੀ ਬਾਤਿ“ । ਅਲਪ ਅਹਾਰ 

ਪ੍ਰਿੱਤ ਤਿਲ ਖਾਤਿ ॥੨੧॥ ਪੰਚ ਮਾਸ ਤੇ ਆੰਖ ਉਘਾਰੀ । ਸੁਪਨ ਸੁਨਾਦ 

-ਅਉ ਇਕ ਬਾਰੀ£-। ਸਭੀ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਭ& ਕਹਿ ਦਯੋ?। ਜਾਗਤ ਸੁਪਨ 

ਏਕ ਸਮ ਭਯੋ ॥੨੨॥ ਬੀਤ ਗਏ ਦਸ ਮਾਸ ਅਰਾਧਤਿ।ਆਇ । ਇਕਾਦ- 

ਸ਼ਮੋ ਬਿਧਿ ਸਾਧਤਿ"। ਨਵਮੀ ਥਿਤ ਰਵਿਦਿਨ੯ ਰਹ ਜਾਮੂ/ਕਹਜੋ ਬਿੱਪ੍ਰ 

-ਬਿਦਤਹਿ ਬਲ ਧਾਮੂ ॥ ੨੩ ॥ ਦੇਨਿ ਉਪਾਇਨ ਜੁਗਤ 1੩ਚਾਰਤਿ-। 

ਕੋਸ਼ੋਦਾਸ ਧਾਰਿ ਡਰੁ ਆਰਤਿ । ਚਲਜੋ ਮਿਸ਼ਰ ਕੁਛ ਮਨ ਭਯੋ ਬੋਰਾ।ਇਸ 

ਬਿਧਿ ਮਮ ਢਿਗ ਕਹੀ ਨਿਹੋਰਾ ॥੨੪॥ ਜਾਮ ਦੋਸ ਅਰ ਘਵਿਕਾ ਚਾਰੁ। 

ਝਮਕੇ ਜਗਮਗ ਪੁੰਜ ਪਹਾਰ । ਕਯਾ ਦਾਮਨਿ ਕਯਾ ਸੂਰਜ ਚੈਦਾਦਮਕਯੋ 

ਬਦਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਲੰਦ ॥੨੫॥ਲੋਚਨ ਮੀਚ ਕਯੋ ਮੈਂ ̀ਠਾਂਢੋਨਿਰਖਤਿਰੁਪ 

ਪ੍ਰੋਮ ਉਰ  ਬਾਢੋ।ਬੋਲੀ ਹਸਤਿ"” ਮੀਚਾਂਗਰਜਾਨੀ'।-ਪੰਥ ਸਕੋਸ ਦੀਨਿ 

ਬਲ ਖਾਨੀ'-॥੨੬॥ਪੀਛੇ ਉਸਤਤਿ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀਕਹਯੋ-ਧਯਾਇਹੈਂ 

ਐਹੋ' ਪਾਸੀ। ਚਖ ਮੀਚ, ਮੀਚ ਹੈ ਜਾਉਂ”।ਪੰਂਛੋ ਪੰਥ ਬੀਚ ਨਿਕਸਾਊ' 
ਰੀ ਚਾਲੀ ਬਰਖ ਤੁਮੰਹ ਪਸ਼ਚਾਤੀ।ਬਿਨਸਹਿ ਤਰਕ ਤੇਜ ਬੱਖਯਾਤੀ। 

ਹੋਇ ਤਮਾਰੀ ਪੁਰਨ ਆਸ਼ਾ । ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ _ਹੋਹਿ_ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ॥ ੨੮ ॥ 

੧ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ । “ਛਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਸੁਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ .ਭਾਰੀ (ਆਸਰਾ ਹਨ)। ?ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਨਾਂ 

ਕਹਿਣਾ । “ਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ ਜੀ) ਦੀ ਮਿਹਰੇ। “ਸਰੀਰ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਤ ਅਰਪੀ(ਦੇਵੀ ਨੂੰ)।ਝਦੇਵੀ 

ਨੇ ਕਹਿਆ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਆਊਂਗੀ। “( ਦੇਵੀ ਨੇ) । ਬਿਧੀ ਨੂੰ ਸਾਧਦਿਆਂ । ੯ਤਵਾਰ । 

੧੦ਹੱਸਕੇ । ""(ਮਾਨੋਂ) ਮੌਤ ਗੱਜੀ ਹੈ । "“ਂਕੋਸ਼ ਸਹਿਤ ਪੰਥ ਬਲ ਦੀ ਖਾਣ ਦਾਨ ਦਿਤਾ।'ੋਯਾਦ 

ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਆਵਾਂਗੀ । "“ਤੁਸਾਂ ਨੇਤ ਮੀਚੇ ਹਨ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ । ਮੋ 

ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ “ਚਖੁ ਮਿੱਚੈ ਮੀਦੈ' ਹੁਇ ਜਾਊਂ? ਤੁਸਾਂ ਨੈਣ ਮੀਟ ਲਏ ਸਨ ( ਇਸ ਕਰਕੇ 

ਮੈਂ) ਉਹਲੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ । [ਮੀਚੈਂ=ਅੱਖ ਉਹਲੇ ਹੋਣਾ, ਲੋਪ ਹੋਣਾ| ਇਥੇ ਕਵਿ ਜੀ ਦੇ ਮੀਚ 

ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਮੌਤ ਨਹੀਂ' ਪਰ (ਮੀਚੈ=) ਉਹਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ । `_ਭਾਂਪਾ:-ਮਾਤ । 



_ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੫੧੪੮) ___ ਰਿਤੁ੩। ਅੰਹੂ ੩੯. 
ਸ਼ਸਤ੍ ਕਰਦ ਇਹ ਲੀਜੋ ਮੇਰਾ। ਪਾਹੁਲ ਦੇ ਜਲਾ' ਮਾਧੁਰ ਵੇਗਾ । ਸੂਰ 
ਹੋਇਗਾ ਸਿਦਕ ਤੁਮਾਰਾ । ਅਬਿ ਦੀਜੈ ਮੋਕਉ ਉਪਹਾਰਾ-॥ ੨੯ ॥ਕਰਦ 
ਪਕੜਿ ਬਪੁ ਰਕਤ ਨਿਕਾਰਾ । ਬੁੰਦ ਲੀਨਿ ਨਿਜ ਰੂਪ ਸੁਧਾਰਾ” । ਕਹੜੋ 
ਲੰਕੜੇ-ਮੁਝ ਤੇ ਲੈਹੋ। ਕਛਨੀ ਭੇਖ ਪੰਥ ਕੋ ਦੈਹੋ ॥ ੩੦ ॥ ਤੁਮ ਸਹਾ- 
ਇਤਾ ਹਿਤ ਮੈਂ ਆਊ । ਲਾਜ ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਖਿ ਵਧਾਊਂ-। ਅੰਤਰਧਯਾਨ 
ਭਈ ਪੁਨ ਦੇਵੀ । ਸਹਿਤ ਲੈਕ੍ਰਾ ਗਣਨਿ” ਅਭੇਵੀ॥ ੩੧॥ ਤਿਸ ਦਿਨ 
ਤੇਂ ਮਾਤਾ ! ਸੰਨ ਘਟਕੀ” । ਜਗਤ ਰੀਤਿ ਚਟਪਟ ਸਭਿ ਛੁਟਕੀ।ਅਪਰ 
ਬਾਤ ਕਛ ਨਹੀਂ ਬਤਾਉ' । ਦੇਵੀ ਬਰਜਜੋ ਸਦਾ ਛਪਾਉ' ॥ ੩੨॥ ਗੁਰ 
ਮਾਯਾ ਕੁਛ ਜਾਇ ਨ ਜਾਨਾ । ਮਾਯਾ ਤਯਾਗ ਭਯੋ ਮਸਤਾਨਾ । ਬਧਜੋ ਬੈਰ 
ਰਾਜਨਿ ਕੇ ਸੈਗਾ । ਲਰੈਂ ਸਿੰਘ ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਜੈਗਾ ॥ ੩੩ ॥ ਕੇਤਿਕ 
ਦਿਨ ਮਹਿੰ ਕੋਸ਼ਵਦਾਸ । ਕੁਛਕ ਲਾਜ ਆਯਹੁ ਹਮ ਪਾਸ । ਕਹਜੋ ਤਿਸੇ 
-ਤਵ ਕਰੁਨਾ ਪਾਇ । ਜਥਾ ਮੰਤੁ ਬਿਧਿ ਦਈ ਸਿਖਾਇ ॥੩੪॥ ਭਈ 
ਬਿਦਤ ਬਾਂਛਤਿ ਬਰ ਦਯੋ । ਕਾਰਜ ਸਕਲ ਸਪੂਰਨ ਭਯੋਸਵਾਲਾਖਅਬਿ 
ਦੈ ਹੈਂ ਧਨ ਕੋ-।ਇਮ ਕਹਿ ਮੇਲਯੋ ਅਪਨੇ ਤਨ ਕੌ“ ॥੩੫॥-ਜਿਸ ਬਲੁ 
ਹੋਵਹਿ ਬਾਸ ਹਮਾਰਾ । ਦਿਯੋ ਤਿਸੀ ਬਲ ਬਾਸ ਤੁਮਾਰਾ-। ਰੋਇ ਪ੍ਰਥਮ 
ਪੁਨ ਦਿਜਬਰ ਭਾਖਾ।-ਮਹਿ ਅਭਿਲਾਖ ਸਾਚ ਤੁਮ ਭਾਖਾ-॥੩੬॥£ਬਹੁਰ 
ਬਿੱਪ੍ਰ ਜੈਸੇ ਮਿਲ ਗਿਨਾਂ । ਗਯੋ ਕਹ ਕਿਨ ਸੁਨਾ ਨ ਗਨਾ# । ਸੁਨਿ 
ਜਨਨੀ!ਹੋਈ ਬਿਧਿਜੈਸੀ,ਬਰਨਨ ਕਰੀ ਤੋਹਿ ਸੈਗ ਤੈਸੀ॥੩੭॥ਕੁਛਮੈਦੇ- 
ਹ ਨਹੀਂ ਮਨ ਰਾਖਹ/ਪ੍ਰਗਟਹਿ ਪੰਥ ਮਹਿਦ ਅਭਿਲਾਖਹੁ”” ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ 
ਸੁਨਿ ਕੈ ਸੁਤ ਬੈਨ।ਨਿਸ਼ਚਲ ਮਨ ਕਰ ਗਮਨੀ ਐਨ॥ ੩੮ ॥ । ਸੀ ਦੇਵੀ 
ਬਿਦਤਨਿ ਕੇ ਪਾਛੇਏਕ ਦੋਸ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਆਛੇ।ਇਕ ਸੋਢੀ ਸਮੀਂਪ ਤਬਿ 
ਬੈਸਾ । ਬੂਬਯੋ “ਦਿਜ ਬਿਤੈਤ ਭਾ ਕੈਸਾ ॥ ੩੯ ॥ ਗਯੋ ਪਲਾਇ ਨ ਦਈ 
ਦਿਖਾਈ । ਕਹਯੋ ਜੁ ਦੇਨਿ ਦਰਬ ਸਮੁਦਾਈ । ਬਿੱਦਜਾਵਾਨ ਉਪਾਇ 

_ਮਹਾਨਾ”। ਕਰਯੋ ਸਕਲ ਬਿਧਿ, ਸੋ ਤੁਮ ਜਾਨਾ॥੪੦੮॥ ਸਭਿਨ ਸੁਨਤਿ 
_ "ਜਲ ਵਿਚ ਫੈਰਕੇ । ਕ੍ਰਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਰ ਲਈ। ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੜੇ ਯਤ ਦਲ ਦੀ 
ਗਲ । “ਭਾਵ ਜੱਫੀ ਪਾਈ । ੬ਫੇਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਵੇਂ' ਮਿਲਕੇ ਗਿਣਕੇ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨ। 
ਸੁਣਿਆਂ ਨਾ ਜਾਣਿਆਂ. ਭਾਵ ਪਤਾ ਨਹੀਂ । "ਅਸਲ ਪਾਠ “ਅਬ ਲਾਖਹੁ” ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਾਰੀ 
ਦੀ ਕਲਮ ਉਕਾਈ ਹੈ । ਅਰਥ-ਹੁਣ (ਤੁਸੀਂ) ਲਖ ਲਓ ਕਿ ਪੰਥ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ। ( ਅ) 
ਤੁਸੀ ਬਹੁਤ ਅਭਿਲਾਖਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟੇ । “ਬੜੇ ਜਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਸਾਰੀ ਬਿਧੀ 
(ਜਿਸ ਨੇ) ਕੀਤੀ ਹੈ । #&੪--ਦ ? । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ । (੫੧੪੬) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੪੦, 

ਬੋਲੋ ਗੁਰ ਥੀਰਾ । “ਕੇਸ਼ਵ ਧਾਰਜੋ ਟ ਧਾਰਕੋ ਜਾਇ ਸਰੀਰਾਂ । ਹਮਰੋ ਸਿੱਖ ਹੋਇ 

ਅਵਤਰੇ। ਰਣ ਸਿੰਘ" ਨਾਮ ਭੂਮ ਪਰ ਥਿਰੇ॥੪੧॥ ਦੋਇ ਜਨਮ ਪਹਿਲੋਂ 

ਧਰਿ ਲੈ ਹੈ।ਦੇਹ ਤੀਸਰੀ ਅਸ ਪੁਨ ਪੈ ਹੈਬਹਤਨਿ ਸੈਗ ਭਿਰੇਗਾ ਜਬਿਹੀ। 

ਕਰਹਿ ਰਾਜ ਹੈਕਾਰੀ ਤਬਿਹੀ ॥ ੪੨ ॥ ਲਵਪੁਰਿ ਮਹਿ ਕਰਿ ਨਿਜ ਰਜ- 

ਧਾਨੀ। ਜੀਤੇ ਦੇਸ਼ਨਿ ਬਿਜੈ ਮਹਾਨੀ। ਅੰਤ ਸਮੈਂ ਗਤਿ ਹੋਹਿ ਬਹੋਗੀ'।ਤਨ 

ਕੌ ਤਯਾਗ ਆਇ ਮਮ ਓਰੀਨ” ॥ ੪੩॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਿੰਥੇ 

ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁਤੇ “ਮਾਤ ਸੇਂ? ਪਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਏਕ ਊਨ ਦੇਂਤਾਚਿੰਸਤੀ ਅੰਸੁ ॥ ੩੯॥ 

੪੦. (ਲਾੰਗਰੀ ਤਕਰਾਰੀ । ਕਹੀ ਲੋਕਾਈ । ਲੰਗਰ ਅਣਕਾ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਸਭਾ ਸਥਾਨ । ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਿੱਖ 
ਮਿਲਿ ਕੈ ਤਬੈ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਮਹਾਂਨ2 ॥ ੧ ॥ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੈਦ॥ “ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ- 
ਨਿਵਾਜ ਪੁਭੁ ਹੈ$ ਕ੍ਰਿਪਾਨਿਧਾਨਾ ! “ਤਕਰਾਈ ਸੁ ਪਸਾਦਿ ਕੌ9 ਸਭਿ- 
੧ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ । ਯੰਢਰ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ । ੨ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਕਰਾਓ ਸਭ ਨੂੰ ( ਭੁੱਖੇ 

ਰਹਿੰਦੇ) ਜਾਣਕੇ। ਪਰੇਤੁ ਸ਼ੁਧ ਪਾਠ 'ਤਕਰਾਰੀ” ਹੈ, ਤਕੜਾਈ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ̀ਉਕਾਈ 

ਹੈ । ਸੈ ਸਾਖੀ ਵਿਚ “ਤਕਰਾਰੀ! ਪਾਠ ਹੈ । ਫਿਰ ਅਰਥ ਐਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ-“ਲਾਂਗਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 

ਦਾ ਤਕਰਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ (ਖਾਣ ਨੂੰ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ; ਜੋ ਸਿਖ ਹੋਰ ਰ 
ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,ਚਂਪ ਵਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲਟ ਪੁਲਫ 1 ਸੇ ਸਾਖੀ 

ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ:-ਲਾਂਗਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਤਕਰਾਰੀ ਹੋਗਾ [ਤਕਰਾਰੀ=ਬਗੜਾ ਕਰਨ. ਵਾਲਾ] । 
“ਇਹ ਸਾਰਾ ਔਸ ਸੈ ਸਾਖੀ ਦੀ ੧੭ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ 

ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਹੀ ਤੀਸਰਾ ਜਨਮ ਹੈ । ਜਿਵੇ” 

ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਨੇ ਜਨਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਪੱਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤਿਵੇਂ ਸੇ ਸਾਖੀ 

ਵਿਚ ਆਖੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਦੱਸਿਆ। 

ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਲ ਝੁਕ ਜਾਵੇ । ਕਦੇ ਕੋਈ ੧੭੯੧ ਦੀ ਮੈ ਸਾਖੀ 

ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੋਰੀ । ਕਵੀ ਜੀ ਖੋ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇ; ਉਹਨਾਂ ਨੇ 

ਸਾਰੀ ਪੋਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਬਕ ਸਹੀ ਮੰਨਕੇ ਛੈਦਾ ਬੈਦ ਰੂਪ ਪਹਿਨਾਇਆ ਹੈ । ਕੋਸ਼ੋਦਾਸ ਨੂੰ 
ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣੀ ਤੇ ਉਸ ਢਾ 

ਚਟਪਟਾ ਕੇ ਜ਼ੱਧਤ ਹੋਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਉਦਾਸ ਹੋਕੇ ਰੋ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਂਕ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 

ਦਸਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ; ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 

ਕਿਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿ੍ਪਾਲੂ ਹੋਕੇ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇ ਜਨਮ ਦੇਕੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਿੱਖ 

ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਕੇ ਅਵਤਰਣ ਦਾ ਵਰ ਦੇ ਦੇ ਹਾਂ, 'ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੈ ਸਾਖੀ ਦੇ 

ਲੈਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਕਤੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦਾ ।'' 1ਸੇ ਸਾਖੀ ਦੀ ਹੂਣ ੧੮ਵੀ ਸਾਖੀ 
ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। _ਰੰਘਾ:-ਬਖਾਨ । ਉਪਾ:-ਗੁਰ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _( ੫੧੫੦) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੪੦, 

ਹਿਨਿ ਹੀ ਜਾਨਾ । । ਦੇਤਿ ਲਾਂਗਰੀ ਅਲਪ ਹੀ ਜਾਂਚਤਿ ਸਿ੪ ਵੇਰੀ। ਨਹਿਂ 
ਬੋਲੀਹ; ਮੁਖ ਮੌਨ ਧਰਿ, ਜੇ ਕਹਹਿ ਕ੍ਫੇਰੀ”॥੨॥ ਸ਼੍ਰੀਮੁਖ ਤੇ ਮੁਸਕਾਇ 
ਕਰਿ ਇਿਮ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ ।ਲੋਭੀ ਦੀਰਘ ਲਾਂਗਰੀ ਨਾਹਿਨ ੜਿਪਤਾਨਾ । 
ਗੁਰ ਧਨ ਦਿਨ ਖਾਯੋ ਅਧਿਕ ਡਹਿਕ੍ਯੋ' ਮਨ ਮਾਂਹੀ । ਪਿਛਲੇ ਜਨ£ 

ਥੋ ਭੂਖਾ ਬੜੁ ਆਹੀ ॥੩॥ਚੌਪਈ॥। ਜੇਂਵਹੁ”, ਦੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੋਇ” । 
ਦੇਗ਼ ਵਾਹਿਗਰੁ ਜੀ ਕੀ ਸੋਇਸ੍ਰਾਦ ਦੇਗ਼ ਮਹਿ ਬਹਤੋ ਰਹੈਜੋ ਪਾਹਲੀਆ 
ਗੁਰ ਸਿਖ ਅਹੈ ॥ ੪ ॥ ਨਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਦੇਗ ਕੋ ਖਾਇ । ਸੋ ਨਹਿੰ ਗੁਰ 
ਕੋ ਸਿੱਖ ਕਦਾਇ ।ਅਬਿ ਤੇ ਸਨਹੁ ਸਿੱਖ ਸਭਿ ਭਾਈ । ਕਰਿਕੈ ਰਹਿਤ 
ਜਥਾ ਹਮ ਗਾਈ ॥੫॥ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਬਨਾਵਹੁ ਤਯਾਰ। ਢਿਗ ਹ੍ਹੈ ਦੀਜਹਿ 
-ਐੱਚਹ ਅਹਾਰ?-। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਛਕਾਵੈ ਸਿਖ ਕੋ । ਹੋਇ ਨਿਹਾਲ ਨ 
ਕਸ਼ਟ ਭਵਿਖ ਕੋ॥ ੬॥ ਆਸ਼ਰਮ ਬਰਨ ਸਭਿਨਿ ਤੇ ਤਯਾਗੀ । ਪੰਥ ਗੁਰੁ 
ਕੌ ਪ੍ਰਭੁ ਅਨੁਰਾਗੀ । ਕਰਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਹ ਬਰਤਾਵਨਿ ।-ਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ 
ਕਹਿ ਛਕੋ: ਛਕਾਵਨ ॥ 7 ॥ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇ ਮੁਖ ਹਾਥ ਪਖਾਰਹ । ਤਿਸ 
ਪਸ਼ਚਾਤੀ ਚੁਲਾ ਉਚਾਰਹ । ਸ਼ਸਤ ਤੁਰੋਗਮ ਕੀ ਨਿਤ ਸੋਧੀ” । ਹੋਵਨਿ 
ਤਰਕਨਿ ਸੈਗ ਵਿਰੋਧੀ॥੮॥ਰਹਨਿ ਪਹਾਰੀ ਸੋਂ ਨਿਤ ਨਯਾਰੋ। ਬਨਿ ਕਰਿ 
ਸਖਾ ਨ ਕੀਜੈ ਪਜਾਰੋ।ਸਭਿ ਸਿੱਖਨਿ ਕੋ ਖਰਚ ਬਿਸਾਲਾ।ਦੋ ਹੈ ਹੈ ਗੁਰੁ ਸਰਬ- 
ਥਾ ਕਾਲਾਂ“ ॥੯॥ ਛੱਤ੍ਰੀ ਆਦਿ ਬਰਨ ਚਹੁ ਰਾਸੀ“। ਆਸ਼੍ਮ ਚਾਰਿ ਆਦਿ 
ਸੈਨਯਾਸੀ। ਸਕਲ ਅਧੀਨ ਪੰਥ ਕੇ ਕਰੇ/ਸੋ ਸਭਿ ਪੰਥ ਸ਼ਬਦ ਅਨ ਸਰੇਂ॥ 
੧੦ ॥ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਨ ਕੀ ਸਿਖ ਧਾਰੇ । ਅਚਹਿ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨ ਪਾਸ ਉਠਾਰੇ' 
ਤ੍ਰਿਪਤਹ ਉਦਰ ਲੋਭ ਪੁਨ ਕਰੇ“ । ਮੰਦ ਨਜ਼ਰ ਸਿਖ ਕੇ ਘਰ ਧਰੇ ॥ 
੧੧॥ ਸੋ ਸਿਖ ਪਰਹਿ ਨਰਕ ਮਹਿ ਜਾਈ । ਨਹਿੰ ਤਿਸ ਕੋ ਸੈਂ ਬਨਹੂ 
ਸਹਾਈ । ਨਹਿ ਪੁਸਾਦਿ ਕੀ ਨਿੰਦ ਅਲਾਵੈ। ਛੁਧਤਿ ਸਿੱਖ ਕੋ ਸਾਦਰ 
ਭਰਮ ਗਿਆ ਹੈ । "ਛਕੋ । ₹ਸਿੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਕੇ ਦਿਓ ( ਤੇ ਆਖੋ ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੋ । “ਪਵਿੱਤਰ 
ਰਹਿਣੀ । (ਅ) ਸੋਬੀ ਰੱਖਣੀ । “ਸਭ ਥਾਈ' ਸਭ ਵੇਲੇ । $ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਬਰਨ । “ਉਹ ਸਾਰੇ 
ਪੱਥ ਏ ਹਕਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਬਦ=ਹੁਕਮ] । । (ਅ) ਸੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਸ਼ਬਦ, ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਰੀਥ ਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤ ਹੈ । ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਨੂੰ (ਪੰਕਤ ਵਿਚੋਂ) ਨਾ ਉਠਾਏ । (ਅ) ਚੁਕ ਕੇ 
ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਾ-ਲੈ ਜਾਵੇਂ । ੯ਪੇਟੋਂ ਰੱਜਕੇ ਜੇ ਲੋਭ ਧਾਰੇ । 

. ”ਸੌ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ-ਜਾਓ ਤੇਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ । 
ਸੇ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ-ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ । 3ਪਾ:-ਕਰਹੁ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੧੫੧) ___ ਰਿਤੁ ੩। ਅੱਸੂ ੪੦. 

॥ ੧੨॥ ਸੋ ਜੱਗਨ ਕੋ ਫਲ ਸੋ ਪਾਇ । ਗੁਰਸਿਖ ਕੋ ਕਰਿ ਪੋਮ ਛਕਾਇ' 

ਸਿਖ ਕੌ ਦੇਯ ਬਿਵਾਹ ਕਰਾਇ । ਸੋ ਨਿਸਤਰਹਿ ਬਿਲਮ ਨਹਿ ਲਾਇ ॥ 

੧੩॥ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਬਿੱਦਕਾ ਸਿਖਲਾਵੈ । ਨਗਨ ਸਿੱਖ ਕੋ ਬਸਤ੍ਰ ਉਵ਼ਾਵੈ ! 
ਕਾਰਜ_ ਅਰਜੋ ਸਿੱਖ ਕੋ ਸਾਧੇਜਮ ਕੀ ਬਾਧਾ ਸੋ ਨਹਿ ਲਾਧੇਂ॥੧੪ਇਕ 

ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ । ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਸੇਵਕ ਸਭਾ ਸਮਾਜ । ਚੌਕੀ ਭਈ 

ਬਿਲਾਵਲ ਕੋਰੀ।ਗਾਵਹਿੰ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਘਨੋਰੀ ॥੧੫॥ ਸਾਜ ਸਮਾਜ ਕੈਠ 

ਸੁਰ ਤਾਲ । ਭਏ ਏਕ ਤਬਿ ਗਾਇ ਰਸਾਲ” । ਖੁਸ਼ੀ ਖਾਲਸਾ ਸੁਨਿ ਕਰਿ 
ਹੋਵ।ਗੁਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਾਵਤਿ ਜੋਵਾ।੧੬।/ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ”ਸਭਿਹੂੰਨ ਸੁਨਾਯੋ। 
ਮਾਜ ਸ਼ਬਦ ਸੁੰਦਰ ਬਿਧਿ ਗਾਯੋ । ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ ਰਾਗੀਅਨਿ ਆਛੇ । 

ਦਯੋ ਅਨੰਦ ਜਥਾ ਉਰ ਬਾਂਛੇ! ॥ ੧੭ ॥ ਸੁਨਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ -ਉਢੇ ਕਹੀ । 
“ਭਾਈ ਕਹੀ ਲੁਪਾਈ ਕਹੀ”ਗਤਬਿ ਸਿੱਖਨ ਬੜਯੋ ਨਰਨਾਹਰ%ਪਾਤਿ- 

ਸ਼ਾਹ ਸਿੱਟਾ ਹਇ ਜ਼ਾਹਰ“ ॥ ੧੮ ॥ ਹਮ ਕੋ ਨਹੀ ਸਮਝ ਕੁਛ ਆਈ। 
ਕੌਨ ਖਰਾਲ ਮਹਿ ਆਪ ਅਲਾਈ! । ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਨਾਈ ਤਥਾ । 

“ਗਾਮ ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਇਕ ਕਥਾਂ ॥੧੯॥ ਗਯੋ ਖੇਤ ਮਹਿੰ ਜਿਹ ਕਿਰਸਾਨੀ 
ਜੋਰ੧ੋ ਹਰਠ? ਸਿੰਚਤੋ ਪਾਨੀ । ਰਾਖੀ ਕਯਾਰੇ ਪਰ ਤਿਨ ਕਹੀ'। ਲੇ ਗਮ- 

ਨਯੋਂ ਕੋਪ੍ਰਾਪੰਤ ਨਹੀਂ੯।੨੦॥ਨਿਸਾਨੀ ੬੮ ।। ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਜੋ ਚੌਧਰੀ-ਵਥ 

ਗਈ ਜਿ ਮੌਗੇ । ਤੋਂ ਅਪਰਨ ਕੀ ਕਯਾ ਚਲੀ“, ਕਯੋਂ ਹੋਇਂ ਨ ਚੋਰੀ-। 

ਬੋਲਿ ਭਿਰਾਈ”' ਕੋ ਲਯੋ ਤੌਂਡੀ ਫਿਰਵਾਈ। ਬਜਯੋ ਢੋਲ ਸਭਿ ਨੇ ਸਨਜੋਂ 

ਪਰ ਕਹੀ ਨ ਪਾਈ ॥੨੧॥ ਬਹੁਰ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਸਦਨ ਜੇ ਸਗਰੇ ਖਜਵਾਏ । 

ਤਉ ਨ ਪ੍ਰਾਪੰਤ ਸੋਕਹੀ ਨਰ ਉਰ ਬਿਸਮਾਏ।ਤਬਿ ਇਕ ਮਾਨਵਨੇ ਕਹਜੋ 

-ਜੋ ਹੋ ਸਦਨ ਭ੍ਿਰਾਈ । ਸੋਭੀ ਲੀਜਹਿ ਖੋਜ ਕਰਿ ਜੇ ਲੇਵਹੁ ਪਾਈ- 
॥ ੨੨॥ ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਨੇ ਮਾਨਯੋਂ ਤਬੈ ਤਿਹ ਸਦਨ ਖੁਜਾਏ। ਇਕ ਕੋਠੀ 
ਪੀਛੇ ਪਰੀ ਤਿਹ ਲਈ ਉਠਾਏ । ਪਿਖਿ ਕਰਿ ਬੋਲਜੋ ਚੌਧਰੀ-ਸਨਿ ਮੂਢ 
੧ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ । "ਮੰਦਰ । =ਗਾਈ ਨੇ ਜੋ “ਕਹੀ! ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੋ ਆਪ ਹੀ 

ਲੁਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵ ਆਪ ਰਾਗ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦੇ । “ਕਹੀ' ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਕੇ 
ਐੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ । (ਅ) ਕਹੀ ਕਿਸ ਨੇ (ਯਾ ਕਿਸ ਥਾਂ) ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਨ ਭਾਵ ਨਰ ਵਿਚ 

ਸ਼ੇਰ ਰੁਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ । ੫ਤਵ ਤਾਤਪਰਜ ਦੱਸੋ । #ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । “੯ ' 

ਦਕਹੀ ਕਿਆਰੋ (ਦੇ ਨਾੱਕੇ ਤੇ) ਉਸ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ । ੯ਲੱਭੀ ਨਾਂ । "ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਹ (ਪਸ਼) 

` ਚੱਲੇਗੀ । “ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾਂ । #ੱਸੋ ਸਾਖੀ ਦੀ ੨ਕਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। 



ਸ੍ਰੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । 4੫੧੬੧) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰ ੪੦, 

ਗਿਗਾਈ ! ਢੋਰ ਢੋਲ ਸ ਸੁਨਾਵਹਿਂ ਸਭਿਨਿ ਕੌ; ਕੋਘਰ ਘਰ ਕਹੀ ਛੁਪਾਈ!-॥੨੩॥ਕਰੀ 
ਨਸੀਹਤਿ ਤਬਿ ਤਿਸੈ ਜੇਤਿਕ ਬਨਿਆਵੈ । ਰੀਤਿ ਭਿਰਾਈ" ਰਾਗੀਅਨਿ 
ਕਰਿ ਰਾਗ ਸਨਾਵੈਂ । ਤਿਮ ਮੋਰੀ” ਸਿੱਖਹ ਸਨਹੁੰ ਇਹ ਬਿਨਾ ਕਮਾਏ । 
ਪੰਡਤਿ ਰਾਗੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਨਿ ਆਏ॥੨੪॥ਅਪਰਨ ਕੋ ਸਮੁਝਾਵਹੀ' 
ਨਹਿ ਆਪ ਕਮਾਵੈਂ । ਪਹੁਚਹਿ ਪੁੱਛੀ ਪੂਛਿਕੈ; ਰਹਿ ਠੌਰ ਬਤਾਵੈ । ਐਸੀ 
ਬ੍ਨੀ ਬਤਾਉਨੀ ਬਿਰਲਾ ਸਮਝੈਤਾ” । ਸਮਝਹਿਗੋ ਸੋ ਤਰਹਿਗੋ ਸੁਨੀ- 
ਅਹਿ ਸਿਖ ਸੈਤਾ ॥ ੨੫ ॥ ਕਹਜੋ ਪਾਰ ਨਹਿੰ ਪਰਤਿ ਹੈ ਤਰਿਹੈ ਨਹਿੰ 
ਜੰਲੋਂ।ਜਬਿਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਿ ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹਿ ਢੋਕਟ ਤੋਲੌੱ।ਗੁਰ ਸਾਚਾ ਜਿਨ ਕੌ 
ਮਿਲਹਿ ਸੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜੈ ਹੈਂਪੁੰਜ ਪੁੰਨ ਹਇ ਪੁਥਮ ਕੇ ਤਬਿਸੋਸਮਝੇ ਹੈਂ॥੨੬॥ 
ਇਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਭ ਪੰਥ ਮਹਿਂ ਨਿਜ ਦਾਸ ਚਲਾਵੈ”ਂ । ਜੋ ਮੰਨਹਿ ਸੋ 
ਪਾਰ ਰੰ ਪੁਨ ਜਨਮ ਨ ਪਾਵੈ । ਊਏਕ ਸਮੈ ਦੁਰਭਿਛ ਪਰਯੋਅੰਨ ਮਹਿੰਗਾ 
ਹੋਵਾ । ਛੁਲਯੋ ਜਗਤ ਬਹੁ ਛਧਿਤ ਹਰੈ ਧੀਰਜ ਉਰ ਖੋਵਾ ॥ ੨੭ ॥ ਲੋਕ 
ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਿਤਿ ਕਿਤ ਤੇ ਆਏ।ਦੇਗ਼ 1 ਹੋਤਿ ਅਨਤੋਟ ਹੀਲੋਲੋ 
ਸਭਿ ਖਾਏ । ਦਯਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਬਹੁ ਭਈ ਅੰਨ ਰੁ ਧਨ ਦੇਤੇ । ਦੀਨ ਹੋਇ 
ਨਰ ਰੈਨ ਦਿਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈਂ ਸਭਿ ਲੋਤੋ॥੨੮॥ਹੇਰਿ ਹੇਰਿਗਰ ਦਾਨਕੋਂ ਬਿਸਮੇ' 
ਨਰ ਨਾਰੀ । ਕੀਰਤਿ ਪਸਰੀ ਜਗਤ ਮਹਿ ਕੋ ਸਮਤਾ ਥਾਫੀ । ਪਿਖਹਿਂ 
ਸੁਨਹਿੰ ਸਭਿ ਗਿਰਪਤੀ ਉਰ ਲਖਹਿ ਅਚੋਭਾ ।-ਕਹਿੰ ਤੇ ਆਨਹਿੰ ਧਨ 
ਇਤਿਕ ਬਡਿ ਦਾਨ ਅਰੈਭਾ--॥੨੯॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਮਾਤਾ ਤਬਹਿ ਦੇਖਤਿ 
ਬਿਸਮਾਈ ।-? ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਮਿਲਿ ਗਏ ) ਨਿਸਦਿਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਈ'।ਬੁਰੈ 
ਅੰਨ ਥੋਰਹਿ ਦਿਨਨ ਪੁਨ ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਹੈਂ । ਆਵਤਿ ਰੋਜ਼ ਅਨੇਂਕ ਹੀ 

“ਭਿਰਾਈ ਵਾਂ । “ਮੇਰੀ (ਸਿਖਿਆ) । ₹ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪੂੰਛਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਣ 
ਵਾਲਾ (ਉਸੇ) ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (ਇਹ ਗਲ ਇਕ) ਐਸੀ ਬੁਬਾਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ 
ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰਨਗ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਬਦਾ ਹੈ । ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਓਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਮਜਲੇ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ ਊ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਫਾਲਾ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 
ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਟੁਰਦਾ ਨਹੀਂ' ਹੈ । ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਜੱਗਜਾਸ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਣ 
ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ ਨਹੀਂ` ਕਰਦਾ । “ਕਹਿਆਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ' ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 
ਤਰੇ ਨਾ । $੩ਦ ਤਕ ਕਹਿਣਾ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ । “(ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ:-) । ਰਜਦੇ ਹਨ । 
_ਦਪਾਟ-ਕਹਿ ਸਭਾਂ ਮਹਿ ਨਿਜ ਦਾਸ ਬੂਲਾਵੈ' । _1ਇਹ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੀ ੨੩ਵੀਂ' ਸਾਖੀ ਹੈ । 



ਜੁਗ ਸਮੈਂ" ਅਚੈ ਹੈਂ ॥੩੦॥ ਨਹਿੰ ਸੁਧ ਕੁਛ ਦੁਰਭਿੱਖ ਕੀ ਰਹਿ ਕੇਤਿਕ 
ਕਾਲਾ”। ਚਲਹਿ ਦੇਗ਼ ਨਿਤ ਗੁਰੂ ਕੀ-ਇਮ ਚਿਤਹਿ ਬਿਸਾਲਾ” । ਹੁਤੇ 
ਸਮੀਪੀ ਮਾਤ ਕੇ ਸੋ ਜੁਗਤਿ ਬਤਾਏਏਕ ਸਮੈਂ ਦਿਹੁ ਦੇਗ਼ਕੋ ਸੈਜਮ ਸੈਗ 
ਲਾਏ% ॥ ੩੧॥ ਠਾਂਹਿਤ ਕਿਤ ਤੋਂ ਅੰਨ ਆਇ£ ਏ ਜੇ ਕਿਤਿਕ ਪਕਾਵੈਂ । 
ਬੁਰਯੋ ਪੁਰਨ ਤੇ ਪਾਇ ਨਹਿੰ“ਜੇ ਮੋਲ ਮੰਗਾਵੈਂਗਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸੁਨ ਬਾਰਤਾ 

ਮਾਤਾ ਮਨ ਡੋਲੀ । ਕਰੇ ਹਕਾਰਨਿ ਲਾਂਗਰੀ-ਿਗ ਕਰਿ ਇਮ ਬੋਲੀ __ 

॥੩੨॥ “ਏਕ ਸਮੈਂ ਲੰਗਰ ਕਰਹੁ ਲੀਜਹਿ ਅੰਨੇ ਥੋਰਾ । ਬੁਰਯੋ ਅੰਨ ਸਭਿ 
ਦੇਸ਼ ੩ ਬਹ ਨਹਿ ਕਿਤ ਓਰਾ? । ਅਲਪ ਦੇਗ਼ ਤੈਂਬਿ-ਕਰਤਿ ਭੇ ਸੁਨਿ 
ਆਇਸ ਮਾਤਾ।ਪਾਯੋ ਅਲਪ ਅਹਾਰ ਕੋ ਸਭਿਹਿਨ ਤਬਿ ਜਾਤਾ॥੩੩॥ਸਿਖ 

ਗਨ ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਢਿਗ ਸਭਿ ਗਾਬ ਸੁਨਾਈ । “ਕਹਯੋ ਮਾਤ-ਸਰਵਾਂ 
ਕਰਹ, ਸੁਧ ਕਾਲ ਨ ਕਾਈ । ਕੇਤਿਕ ਚਿਰ ਲਗਿ ਰਹਹਿਗੋ ਨਰੁ ਭੋਂ 

ਸਮੁਦਾਯਾ#-। ਦੇਗ਼ ਨੀਤ ਹੀ ਚਲਹਿ ਜਿਮ ਇਹ ਬਜੋਂਤ ਬਨਾਯਾ ॥੩੪॥ 

ਸੁਨਤਿ ਕ੍ਰੋਧ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰਜੋ ਬਚ ਕਠਨ ਬਖਾਨੇ । “ਰੀ ਉਜਰੀ!ਘਰ ਹੋਇ 

ਜੇ ਸੈਕੋਚ ਨ ਠਾਨੈ? । ਭਾਨਾ ਇਮ ਕਰਤਾਰ ਕਾ ਕੋ ਕਰੈ ਉਪਾਈ'। ਤਉ 
ਕਰਹਿ ਮੁਖਤਯਾਰ ਤਿਹ ਹੁਇ ਬੀਰ ਦਨਾਈ"1 ॥ ੩੫ ॥ ਖੱਤ੍ਰੀ ਨਾਰੀ 

ਦਾਰਿਦੀ;ਕਾਇਰ ਅਰ ਕੂਰ।ਬਾਲਕ;ਚਾਕਰ ਨਵੋਂ ਹੁਇ'"ਜਿਹ ਧ੍ਰਿਤ ਉਰ 
ਉਰਾ”। ਇਨਕੀ ਮੁਖਤਯਾਰੀ ਬੁਰੀ ਪਰਖੀ ਅਬਿ ਸੋਈ । ਭਲੀ ਹੋਤ ਬਰ- 

ਜਨ ਕਰਹਿ ਲਘਤਾ ਤਬਿ ਹੋਈ”॥੩੬॥ ਭਲਾ ਪੇਕਿਯਾਂ ਖੱਤ੍ਰੀਆਂ ਮਿਲਿ 
ਸੈਗ ਮਸੈਦਾਂ । ਨਵਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕਾਇਰਾਂ ਮੰਤ੍ਰ ਸੁ ਕਿਯ ਚੋਗਾ । ਅਕਲ 
ਦ੍ਿੜਾਈਅਸ ਮਾਂਤਿ ਕੌ ਮੈਂ ਜਾਨੋਂ ਸਾਰੀਪਰ ਮੇਰੇ ਮਤਿ ਲਖਨਕੋਕੋ ਸਿਖ 
੧ਦੇਵੇਂ ਵੇਲੇ। “ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ । ₹ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੀ ਹੈ । “ਨਹੀਂ ਤਾਂ 

ਕਿਥੋ ਮੰਨ ਆਵੇਗਾ । “ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ । $ਬਹੁੰਤੇ ਲੋਕ ਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । 

?ਹੈ ਉਜੜੀ (ਮਾਤਾ) ਜੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੇਰ ਸੈਕੋਚ ਨਾ ਕਰੀਏ । “ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਉਪਾ 

ਕਰੇ । ਦਤਾਂ ਬੀ ਜੋ ਸੁਰਮਾ ਤੇ ਦਾਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । '“ਨਵਾਂ 

ਨੋਕਰ । “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹੋਂਸਲਾ ਥੋੜਾ ਹੇਵੇ । "“ਚੰਗੀ (ਗਲ) ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਫਾ ਦੇਂਦੇ 
ਹਨ (ਇਹ ਅੱਠੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਲਘੁਤਾ) ਛੁਟਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਲੱਜਤ ਹੋਈਦਾ ਹੈ)! 

#0੧:-ਸਿਖਲਾਏ । 1 ਪਾ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੁਇ ਤਤਦੀਚ ਦਨਾਈ । 

ਹਜੇ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ>-ਭਾਈ ਸਮੈਦਾਂ ਅਤੇ ਪੇਕਿਆਂ ਖੱਤ੍ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਨਵਿਆਂ 

ਖ਼ਾਤਾ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦ੍ਰਿੜਾਈਅਸੁ । 



_ਸੂੰ੍ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧੫੪ ) ਰਿਤ ੩ । ਅੰਸੁ ੪੦. 

ਅੰਧਿਕਾਰੀਂ ॥ ੩੭ ॥ ਭੇਂਦੀ ਆਸ਼ੇ ਮੋਹਿ ਕੇ ਬਿਰਲੋ ਸਿਖ ਕੋਈ। ਕਰਨ 

ਭਾਤ ਪੰਡਵਾਨ ਕੋ ਰਣ ਮਾਰਜੋ ਸੋਈ" । ਪੁਨ ਬਤਾਇ ਕੁੰਤੀ'ਕਹਯੋ- ਇਹੁ 

ਕਰਾਤ ਤੁਮਾਰ॥ਹੁਤੀ ਕੁਮਾਰੀ ਜਨਮਿਓ' ਸੁਤ ਸੂਰ ਉਦਾਰਾ॥੩੮॥ਮ੍ਰਿਤਕ 

ਕਿਆ ਤਿਸ ਕੀ ਕਰਹੁ ਅਪਨੋ ਮਨ ਜਾਠੋ-। ਕਹੜੋ ਜੁਧਿਸ਼ਟਰ- 
ਅਘਵਤੀ”!ਕਿਯ ਬੁਰਾ ਮਹਾਨੋ। ਹਤਨਿ ਦੋਸ਼ ਕਿਸ ਕਉ ਲਗਹਿ ਊ ਇਹੁ 

ਦੇਹ ਬਤਾਈ । ਪ੍ਰਥਮ ਕਹਤਿ ਕਯੋਂ ਮਾਰਿਤੇ ਜਾਨਤਿ ਬਡ ਭਾਈ ॥ ੩੯॥ 
ਇਸ ਅਲੈਬ ਹੀਂ ਸਦ ਰਹਿਤ ਲਗਿ ਚਰਨੀ ਸਾਰੇ“ । ਇਸ ਛਿਨ ਮੁਖ ਨ 
ਦਿਖਾਉ ਤੁੰ-ਪੁਨ ਸਾਪ ਉਚਾਰੇ ।-ਸਭਿ ਤ੍ਰਿਯ ਕੋ ਬਾਤ ਨ ਪਚਹ” ਜਹਿਂ 
ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਰਾਂ।ਸੋ ਘਰ ਉਜਰਹਿ ਦੂਰ ਹੁਇ ਸੁਖ ਕਹਾਂ ਉਦਾਰਾ”$॥੪੦॥ 

ਜਿਸ ਘਰ ਮਹਿਂ ਢੈ ਮਤੇ ਹਇੰ ਬਿਰ ਰਹੈ ਨ ਕੋਊ । ਹੁਕਮ ਦ੍ਜੋਧਨ 

ਪੱਤ ਕੋ ਬਿਨ ਸਯੋ ਤਬਿ ਸੋਉਪੈਮਾਨ੍ਯੋਂ ਕੋਕਈ ਕੋ ਹਕਮ ਦਸਰਥੋਂ ਕੋ ਮਿਤ 

ਪਾਈ । ਰਹਹਿ ਸਦਨ ਮਹਿੰ ਆਪਦਾ ਨਿਤ ਦ੫ ਸਮੁਦਾਈ-? ॥ ੪8੧॥ 

ਇਮ ਕਹਿ ਕ੍ਰੱਧਤਿ ਅਧਿਕ ਹਰੈ ਕਹਿ ਅਧਿਕ ਕਣੋਰਾਂ । 'ਖੱਤ੍ਰੀ ਗਨ” ਕੌ 
ਹਤਹਿਗੋ ਮੋਮ ਪੰਥ ਸੁ ਜ਼ੋਰਾਲੂਟ ਲੋਹਿ ਪੁਰਿ ਗ੍ਰਾਮਕੋ ਬਡਿ ਤ੍ਰਾਸ ਉਪਾਵੇ । 

ਕੋਗਹਿੰਗੇ ਸਿਖ ਆਪਦਾ ਬਿਚ ਬਾਰਨਿ ਜਾਵੈ ॥ ੪੨॥ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਤਨ 

ਖਾਲਰੀ ਤਿਨ ਕੀ ਉਤਰਾਉ' ।ਬਰਤਾਊਂ ਐਸੋ ਸਮਾ ਸਭਿ ਕੋ ਦਿਖਰਾਉ। 

ਕਾਤੁਰ ਕੋ ਸੂਰਾ ਕਰੋਂ ਹੁਇ ਕਾਤੁਰ ਸੂਰ ਰਾਜਾਈ ਰਾਜਾਨ ਕੀ ਕਰਿ ਹੈਂ 

ਸਭਿ ਦੁਰੇ।੪੩॥ਪੁਰਖ ਮਜੁਰੀ ਕਰਹਿੰਗੇ ਤੀਯਨਿ ਕੋ ਆਗੇ।ਤ੍ਰਿਯਾ ਬਨਹਿਂ 

_ ਬਿਭਚਾਰਨੀ ਨਿਜ ਪਤਿ ਕੋ ਤਜਾਗੇ । ਈਸੇ ਕੀ ਅਉਲਾਦਿ ਕੋ ਸੱਖਂ 
ਸਿਖ ਨਾਰੀ । ਹੋਵੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਧਰਮ ਤੇ ਸਭਿ ਲਾਜ ਬਿਸਾਰੀ ॥੪੪॥ ਸਦਨ 

ਸਦਨ ਇਸ ਭਾਂਤਿ ਕੋ ਹੁਇ ਪਰਹਿ ਤਮਾਸ਼ਾ । ਹਮ ਪੀਛੇ ਸੈਮਤ ਬਿਤੇ 
ਦਸ ਘਾਟ ਪਜ਼ਾਸਾ”? । ਇਮ ਕ੍ੁੱਧਤਿ ਗੁਰ ਕੋ ਬਚਨ ਸੁਨਨਿਬੇ ਹਿਤ 

_'€ਕਰਨ” (ਅਸਲ ਵਿਚ) ਪਾਂਤਵਾ ਦਾ ਹੀ ਭਰਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ (ਅਰਜਨ ਨੇ) ਰਣ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ 

ਸੀ । "ਪਾਂਡਵਾਂ (ਕਰਣ; ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ, ਭੀਮ; ਅਰਜਨ ਆਦਿ) ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ । ਸਰੇ ਸੂਰਜ 

ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜੈਮਿਆਂ ਸੀ । ਦਹੇ ਪਾਪਣੇ । “ਇਸ ਆਸਰੇ ਹੀ ਸਦਾ ਸਾਰੇ ( ਕਰਨ 

ਦੀ) ਚਰਨੀ ਲਚੇ ਰਹਿੰਦੇ । <ਸਾਰੀਆਂ ਤੀਵੀਂ ਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਹੀਂ ਪਚੇਗੀ । “ਜਿਥੇ ਤੁਹਾਡਾਂ 
(ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ) ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ । “ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ।ਉ ੯ਸੰ ਸਾਥੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ:- 

ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦਰਜੋਧਨ ਗਇਆ। "ਮੁਰਾਦ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਏ । ""ਚਾਲੀਸ 
ਵਰਖ । #ਈਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ,ਓਹ ਕੁਆਰੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧੫੫) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੪੦, 

ਆਏ'।ਮਾਤਸੈਗ ਸਿਖ ਅਪਰ ਜੇ ਡਰਪੇ ਸਮੁਦਾਏ ॥੪੫॥/ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ 
ਵਾ/ਹਗੁਰਕਹਿੰ ਬਾਰੇਬਾਰਾ।ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਕਲਪੀ ਬਹੁਤਲੋਚਨ ਜਲਤਾਰਮ 
“ਬਖਸ਼ਹ ਬਖਸ਼ਹ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਭੁਲਤਿ ਸਭਿ ਜੀਵੈ । ਕਹਾਂ ਕਰਹੁ ਨਿਜ 
ਨਿਕਟ ਹੀ ਕਲਿ ਅਧਿਕ ਨ ਥੀਵੈਂ” ॥੪੬॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਸਭਿ ਸਿਖ ਰਹੇ 
“ਪ੍ਰਭੁ ' ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰ।ਤੁਮ ਹੀ ਕੋ ਪੁਨ ਲਾਜ ਹੈ ਕਿਮ ਸਰਾਪ ਉਚਾਰਾਨ 
ਸਿੱਖਨ ਜੁਤਿ ਕੈਪਤਿ ਜਨਨਿ”ਬਹੁ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ।ਦੇਖਿ ਦੀਨਤਾ ਸਭਿਠਿ 
ਦਿਸ਼ਿ ਬੋਲੋ ਪੁਨ ਬਾਨੀ ॥ ੪੭ ॥ “ਹੋ ਜਨਨੀ ਤਵ ਕਲਪਤੇ ਕੁਛ ਸਮਾ 
ਗੁਜ਼ਾਰੇ । ਸੌ ਚਾਲੀ" ਬੀਤੇ ਬਰਖ ਤਨ ਤਜਨੁ ਹਮਾਰੇ” । ਇਤਨੇ ਦਿਯੋ 
ਹਟਾਇ ਅਬਿ ਤਬਿ ਹੋਇ ਤਮਾਸ਼ਾ? । ਬਖਸ਼ਾਵਤਿ ਸਿਖ ਮਾਤ ਪਨ ਅਸ 
ਵਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ॥ ੪੮ ॥ &੮॥ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਤਿ ਬੋਲੋ । ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਓਲੋ“। 
੧ਯਣਨੇ ਫਿ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ੪ "ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇਕੇ ਹੀ ਕਲਜੁਗ ਅਜੇ ਬਹੁਤ 

_ ਨਹੀਂ ਹੋਯਾ । (ਅ) ਕਲਹਾ ਅਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ; ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਤਮਾਤਾ । ੨੪੦ 
ਬਰਖ । “ਇਤਨਾ ਪਿੱਛੇ (ਹਟਾ)ਦਿੱਤਾ ਤਦੋਂ"। ਭਾਵ ੧੪੦ ਵਰਖ ਪਿੱਛੋਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ । 
੬੫ ਤੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹੋਗੇ (ਉਤਨਾ ਚਿਰ) । 

ਇਸ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਾਕ ਹਨ । ਗੁਟੂ ਜੀ ਨੇ 
ਅਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਸਾਧਣ ਵਾਲੇ? ਸੂ ਮੁਖ 
ਵਾਕ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ । ਐਸੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਐਸੇ ਵਾਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ । 
ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਅਟਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ : ਪਾਈ, ਸ਼ਾਪ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ (ਦੇਖੋ ਅੰਕ 
੪੨, ੪੩, 88); ਸਿੱਖਾਂ ਤਾਂ ਅਟਕ ਨਹੀ ਸੀ ਪਾਈ । ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ 
ਸਿੱਖ ੪੦ ਤੇ ੧੪੦ ਵਰ੍ਹੇ ਤਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਜਾ ਦੁਕੇ ਹੇਣਗੇ, ਗੁੱਸਾ ਹਾਜ਼ਰਾੰ ਤੇ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਗੈਰ 
ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ £ੰ ਇਹ ਤ੍ਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣ) ਗੁਰੂ ਕੇ 
ਸੁਭਾਵ ਨੂੰ ਐਸਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ । 

ਫਿਰ ਕੁੱਤੀ ਆਦਿਕ ਦੇ ਕੁਆਰਿਆਂ ਪੁੱਤ ਜਮਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ 
ਉਸਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਦੇਸਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ ਮਾਤਾ ਜੀ 
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮੈਬੈਧ ਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । 
ਸਾਖੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਪੌਰਾਣਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮੱਲੇ ਮੇਲੀ 
ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅਪਣਾ ਆਪ ਜਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਵਿਰ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ “ਲੈਗਰ 
ਚਲਾਉਗ/ । ਨਹੀਂ ਸਰਾਪ ਆਉਗ`। ਲੈਰਰ ਦੀ ਅਟਕ-ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ_ 
(ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਅੰਜੂ ਦੇ ਅੰਕ ੧, ੨, ੩੦) ਤਾਂ ਫਿਰ ੧੪੦ ਵਰ੍ਹੇ ਮੰਗਰੋਂ' ਦੇ ਲਗਪਗ। ਸਿੱਖ 

ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ੍ਰਾਪ ਤਾਂ ਖਿਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ । ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਾ ਖੱਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ 
(ਬਾਕੀ ਟੂਕ ਦ੧ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਨੇ ਦੇ ਨ ਫੁਹਾ 

ਆ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧੫੬ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੪੧. 

ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਗ/ । ਨਹੀਂ' ਸਰਾਪ ਆਉਗ ॥ ੪੯॥ ਜਬੈ ਲੌਗਰ ਅਟਕਾ । 
ਤਬੈ ਸਰਾਪ ਸਟਕਾ?। ਪੁਨੰ ਮੌਜ ਧਰਿਕੈ । ਬਿਰੇ ਰੂਪ ਹਰਿਕੈ” ॥ ੫੦ ॥ 
ਇਤਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁਤੇ-/ਸ੍ਰਾਪ” ਪੂਮੈਗ  ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਚਾਲੀਸਮੇ 

ਅੰਸੂ । ੪੦ ॥ ੪੧, .[ ਸ਼ਰੀਢ ]। 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਉੱਗ ਬਚਨ ਸੁਨਿ ਸਰਾਪ ਕੇ ਥਰਹਰ ਕੰਪਹਿ ਜੀਅ । ਕਰੰਹੇ ਨ 

_ਬਿੱਪ੍ੱ ਬਹੁਰ ̀ ਕਬਿ ਸ਼ਰਧਾ ਯੀਰ ਕਰਿ ਹੀਅ॥੧॥ ਨਿਸਾਨੀ ੬੮॥ ਹੋਤਿ ਤੁਥਾ 
"ਜੈ ਲੰਗਰ ਚਲਾਵੋਗੇ । “ਆਵੇਗਾ । “ਹਰੀ ਰੂਪ ਗੁਟੂ ਜੀ। ਬਉਲਫ | 
ਰ੍ “ਦ੍[ ਪਿਛਖੇ ਪ.ਨੇ ੮ ਥਾਕੀ ਟੂਕ] 

ਮਾਟੇਗਾ । ਇਹ ਸ੍ਰਾਪ ਖੱਤ੍ਰੀਆੰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ_ ਕਿ ਮਾਂ ਖੱਤ੍ਰੀ ਹੈ ਲੇਖਕ ਦੇ ਦਿਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ 

ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ̀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਖੱਤ੍ਰੀ ਕੁਲ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਤੇ ਖੜਤ੍ਰੀ ਧਰਮ ਦਾ ਫ਼ਖ਼ਰ 

ਕਈ ਸ਼ਾਂ ਅ੫ ਨੇ ਕੀਤ ਹੈ , ਖਾਲਿਮੇ ਨੂੰ ਜੇਢਿਬੈਸ ਖੱਤਰੀ ਬਨਾਇਆ ਹੈ । ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ 

ਪੇਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਲ੍ਹਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਮਾਮਾ ਕਿਪਾਲ,ਮੁੱਢ ਤੋ" ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸਨਮੁਖ ਰਿਹਾ; ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਿਹਾ; ਸਾਰੀ ਔਖੀ ਵਿਚ ਮੁਖਤਿਆਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸਮੇ 

ਮਦਦਗਾਰ ਰਿਹਾ, ਜੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਨਾਲ ਹੋਕੇ ਸਨਮੁਖ ਜੂਬਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 

ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ । ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰ 

ਪ੍ਰਮੈਨ ਹਨ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਾਵਟ ਦਾ ਉ੍ਹਾਂਮਾ ਤੇ ਖੱਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸ੍ਰਾਪ 

ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਫੁਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ $ ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਖੀ ਕਲਪਿਤ ਹੈ,ਇਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪੈਣ ਦਾ ਹੋਰ 

ਸਬੂਤ ਬੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅਖੀਰ_ਸੇ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ “ਚਲੋ ਸਿਖੋ ਮਾਲਵੇ 

ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਦਮਦਮਾ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਗਾ; ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਦਮਦਮੇ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਸੇ ਕਾਂਸ਼ੀ 

ਵਾਸੀ ਕੀ ਗਤਿ । ਗੁਰੂ ਕਾ ਘਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੀ ਮੁਕਤਿ । ਵੀਚਾਰ ਹੈ ਕਿ-ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਦਾ ਜੋਗ 

ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸਾਕੇ ਵਰਤਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਮਦਮੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰ 

ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਕਿ ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਸੁਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਦਮਦਮੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ 

ਆਖਿਆ,ਇਹ ਵਰ ਤਾੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਬਰਸ ਮਗਚੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਆਖੇਪਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਅਪਰ ਦਾ 

ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਚਿਹਾ,ਝੂਠੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾਹੈ।ਫਿਰਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਮਗ ਨਾਲ ਇਸਦਾਕੀਹ ਤਅੱਲਕ? 

ਜਾਪਦਾ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਖੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨਦਾਬ ਵਿਚ ੧੮੯੦ ਦੇ ਲਗ 

ਪਗ ਯਾ ਕੁੱਛ ਪਹਿਲੋ' ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਥੇ. ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ 

ਡਿੱਗਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਤੇ ਤੇ ਵਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਅਯਾਸ਼ੀ 

ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗ੍ਜ਼ ਵਧੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੇਐਲਾਦ ਮਰਨੇ ਪਰ ਸਥਦਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ 

ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਆਖੇਪਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਦ੍ਂ ਵੀਹ ਵਰ੍ਹੇ ਤਕ 
ਰਿਆਸਤਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਤ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ । 

ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਸਾਂਰੀਆੰਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝ ਕੇ 

ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤ ਹੈ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ਗਿ ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੪੧, 

ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਗਨ ਚ਼ੁਨ ਪਕਾਵੈ । ਬ੍ਰੰਦ ਲਾਂਗਰੀ ਲਗੇ ਰਹਿ ਕਬਿ 
ਬੁਰਨ ਨ ਪਾਵੈ । ਖਾਇੰ ਹਜ਼ਾਰਹੁਂ ਨਰ ਸਦਾ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਜਸੁ ਧਾਵੈ'। ਕੌ 
ਦਾਤਾ ਅਸ ਗੁਰ ਬਿਨਾ ਸਭਿ ਕੌ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈਂ ॥੨॥ ਦੇਗ਼ ਕਰੈਦੈਂ ਨਰ ਰੈਨ 
ਦਿਨ ਤਿਮ ਹੀ ਬਰਤਾਵੈਂ।ਛੁਧਿਤਿ ਨ ਰਹੈ ਅਨੰਦਪਰਿ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਖਾਵੈਂ। 

_ਸਭਿ ਜਗ ਮਹਿ ਦੁਰਭਿਛ ਪਰਜੋ ਬਹੁ ਡੁਲੀ ਲੁਕਾਈ । ਦਖਭੁਖ ਹਰਤਾ 
ਗੁਰੂ ਲਖਿ ਆਵਹਿ ਸ਼ਰਣਨਾਈ ॥ ੩॥ _]ਇਕ ਦਿਨ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਥਿਰੇ 
ਸਿਦਕੀ ਸਿਖ ਤੀਰਾਮਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਅਰ ਦਯਾਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤਸਿੰਘ ਧੀਰਾ। 
ਇੱਤਯਾਦਿਲ ਕਰ ਜੋਰਿ ਕੈ ਅਸ ਗਿਰਾ ਬਖਾਨੀ । “ਸ਼ੀ ਪ੍ਕੁ ਹਮੇ ਬਤਾ- 
'ਈਐ ਜਿਸ ਤੇ ਅਨੁ ਜਾਨੀ ॥੪॥ਕਿਨ ਕੋ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਕਯਾ ਕਿਰਤ 
ਕਰੇਤੇ? ਗਤਿ ਮਿਤ ਇਨ ਕੀ ਕੌਨ ਹੈ ਕਯਾ ਸ਼ਕਤਿ ਧਰੈਤੇ?ਕਿਸ ਥਲ 
ਬਾਸਾ; ਹੈਂ ਕਿਤਿਕ, ਪਦਵੀ ਇਨ ਕੇਤੀ । ਸਭਿ ਗਯਾਤਾ ਕੌ ਤੁਮ ਧਨੀ 
ਕਹੀਐ ਹਮ ਸੇਤੀ? ॥੫॥ ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਨ ਤੇ ਗੁਰ ਹਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਫਰਮਾਯੋ । 
“ਗੁਪਤ ਹਤੀ ਬੂੜੀ ਤੁਮਹੁ ਕਹਿਬੋ ਬਨਿ ਆਯੋ । ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਗਤਿ 
ਆਪਨੀਗੁੰਸਭਿ ਰਖਹਿ ; ਹਜ਼ੂਰੇ । ਸੇਵਕ ਕੀ ਪਤਿ ਰਾਖਤੇਂ ਆਪੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ॥ 
੬। ਸਨਿ ਭਾਈ ਕਲਿ ਕਾਲ ਇਹ ਬਰਤਜੋ ਬਡ ਘੋਰੇ। ਗੁਰ ਪਾਲੀ" ਸਿਖ 
ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਭਲਕਾਵ ਨ ਭੋਰੇ“। ਤਾੜਤਿ ਹੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਤੇ ਕਰਿ ਕਰਿ 
ਬਹ ਭੇਖਾ” । ਹੁੱਬਮ_` ਸੱਤਿਤਾ ਟਿਕਨਿ ਮਨ ਸਿੱਖਨ ਗੁਰ ਦੇਖਾ” ॥੭॥ ਜੋ 
ਸਾਬਤ ਹੈ ਸਿਦਕ ਮੈਂ ਅਰ ਰਣ ਮਹਿ ਸੁਰਾ । ਸੋ ਭਓਜਲ ਤੇ ਤਰਿ ਗਯੋ 
ਪਾਯੋ ਪਦ ਰੂਰਾਜਜਿਨਕੇ ਸਿਦਕ ਨ ਸਾਬਤੀ ਕਾਤੁਰ ਜੈਜਾਲੀ।ਭਰਕਤਿ 
ਜਨਮ ਰੁ ਮਰਨ ਮਹਿ ਸੁਖ ਤੋਂ ਨਿਤ ਖਾਲੀ ॥ ੮ ॥ ਗੁਰੂ ਖਰੇ ਸੈਗਤਿ 
ਸਹਿਤ ਚਿਰਕਾਲ ਉਡੀਕੈ । ਖੋੜਸ ਤੱਤਨਿ ਦੇਹ ਧਰਿ ਬਿਰ ਰਹੈਂ ਸ 
੧ ੧ਅਨਜਾਨ ਜਿਸ ਗਲੋਂ (ਅਸੀਂ ਹਾਂ) । ਏਗੁਰੁ ਭਾਵ ਧਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । “ਡਾਵਾਂ ਤੋਲ ਹੋਈ । 
ਪਾਲਕ ਹਨ । “ਥੋੜਾ ਬੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਂਵਦੇ । ੬ਬਹੁੰਤੇ ਰੂਪ ਧਾਰਕੇ । “ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਸੱਤਿਤ 
(ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ) ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਉ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹ ਕੁਛ 
ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕਾਇਰ ਤੇ ਧੈਧਿਆਂ ਵਾਲੇ । ੯( ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ) ਖੜੇ 
ਮੈਂਗਤਿ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਿਰ ਤਕ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ, ਸਿਖ ਉਹ ਜੇ ̀ ਇਕ ਵਾਰ ਸਿਖ 
ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਰ ਕਿੱਸੇ ਕੁਸੈਗ ਕਰਕੇ ਔਬੜਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਿਸਨੂੰ ; ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 
ਤੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦ ਸਾੜੇ ਪੰਥ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਮਂਘਾ:-ਛਕੈ' । 

ਸੋਂ ਸਾਖੀ ਦੀ ਇਹ ੨੪ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਇਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ । ਹ੍ੰਪਾ:=ਸਿਖ ਜੇ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ,ਸੂਰਜ । ( ੫੧੫੮ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੧. 

ਨੀਕੇੱ।ਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਹਮ ਤਹਾਂਤਬਿ ਬਨ ਹਿੰ ਸਹਾਈ/ਦਸਸਹੈਸੂ ਸੈਮਤ 
ਲ਼ਰੀ ਦੇਖ ਦ੍ਰਿਗ ਲਾਈ॥੯॥ਹਮਰੀ ਦਿਸ਼ਿ ਕੋ ਸਿੱਖ ਦਿਹ ਚਲਿ ਆਵਹਿ 

ਕੈਸੇਂ'ਜੋ ਆਵਤਿ ਰਟਨ ਜਾਤਿ ਹੈ ਸਿੱਖਨਿ ਮੰਹ ਤੈਸੇਸਿੱਖ ਛਪੰਜਾੜ੍ਰੋੜ ਹੈਂ 
ਸੰਪੇ ਗੁਰ ਹਾਥਾ।ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਕੋ-ਸਭਿ ਕਰਹੁ ਸਨਾਥਾ।।੧੦॥ 

ਸ਼ੁੱਧ ਧਰਮ ਕਰਿ ਕੈ ਇਨਹੁੰ ਕਲਿ ਕਾਲ ਮਝਾਰਾ।ਕਰੋ ਉਧਾਰਨ ਜਗਤਤੇ 

ਲਹਿ ਸਿੰਧ ਕਿਨਾਰਾ“-।ਉਤ ਤੇ ਲੋਕ ਕੁਬੇਰ ਲਗਿ ਇਤ ਭੂ ਪਰ ਸਾਰੇ” 

ਗੁਰੂ ਉਡੀਕਹਿੰਗੇ ਖਰੇ ਸਿਖ ਓਰ ਨਿਹਾਰੈ” ॥੧੧॥ ਧਨਦ ਲੌਕ ਭਵਲੋਕ 
ਲਗਿ ਬਿਚਰਹਿ ਗਨ ਸਾਰੇ । ਜਿਨ ਕੋ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ; ਸਭਿ ਪਰ ਬਲ 
ਧਾਰੇਂ।ਜਸ ਜਸ ਹੁਇ ਇਨ ਭਾਵਨਾ ਤਸ ਤਸ ਸਿਧ ਹੋਵੈਕੂਤ ਪਰਤ ਅਸ- 

ਰਾਨ ਪਰ ਸਭਿ ਕੋ ਇਹ ਜੋਵੈਂ੯ ॥੧੨॥ ਪਸੁ; ਪੰਖੀ; ਨਗ”; ਨਾਗ; ਨਰੁ, 
ਜਛ; ਗੈਧ੍ਬ ਬ੍ਰਿੰਦਾ । ਰਾਖਸ਼ ਆਦਿਕ .ਅਪਸਰਾਂ ਧਰਿ ਸ਼ਕਤਿ' 
ਬਿਲੰਂਦਾ।ਹੁਕਮ ਸ਼ਹੀਦਨਿ ਕੋ ਚਲਹਿ ਇਨ ਸਭਿ ਪਰ ਜਾਨੋ/ਅਪਰਨਕੀ _ 
ਗਿਨਤੀ ਕਹਾਂ ਜਮਦੂਤ ਮਹਾਨ ॥੧੩॥ਬੁੜਿ ਸ਼ਹੀਦਨਿ ਕੋ |ਫਗੰਹੇ ਉ੦ 

ਰ ਮਹਿ ਡਰ ਧਾਰੇ" ।ਲੋਕ ਕਹੈਂ ਬੈਤਾਲ ਇਨ੍ਹ ਲਖਿ ਭੇਂਦ ਉਦਾਰੇ । 

੧੬ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਧਾਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪੂਲੋਕ ਵਿਚ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ । ਸੇ ਸਾਖੀ ਦਾ 
ਪਾਠ ਹੈ “੧੬ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਧਾਂਰਕੇ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ । ਅਸਲ ਭਾਵ ਇਹ 
ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾਂ ਜਦ ੧੬ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਧਾਰਕੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ੧੬ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚ ਬੈਨ੍ਹਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਯਥਾ:- 
“ ਨਹ ਸਿਵ ਸਕਤੀ ਜਲ ਨਹੀ ਪਵਨਾ ਤਹ ਅਕਾਏੁ ਨਹੀ ਮੇਦਨੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗ ਕਾ! ਤਹਾ 

ਨਿਵਾਸਾ ਜਹਿ ਅਵਿਗਤ ਨਾਬੁ ਅਰੀਮ ਧਨੀ।” ਰਾਮਕਠਲੀ ਮ: ੫] ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਰੀ੍ਬਾਂ ਵਿਚ 
ਲਿੰਗ ਸਰੀਰ ੧੭ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 
ਆਵਾਗਵਨ ਵਿਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ:-੫ ਪਾਣ, ੧੦ ਇੰਦ; ਮਨ ਤੇ ਬੁਧੀ । ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਟੇ 
ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਮਾਨੋ ਇਕ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ । "ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਠ ਕੇ ਆਵੇ । "ਭਾਵ ੫੬ ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਥ (ਰੱਬ ਨੈ ਤਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ) ਸੈਂਪੇ ਹਨ । ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ( ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ) ' 
੫(ਸੈਸਾਰ) ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ (ਪਾਰ) ਕਿਨਾਰਾ । “ਉਧਰੋਂ ਕੁਬੇਰ ਪੁਰੀ ਤੱਕ ਇਧਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨ 
(ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ) । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜੇ ਹੇਕੇ ਉਡੀਕਣਗੇ ਸਿਖਾਂ ਵੱਲ ਤਕਦੇ ਹੋਏ । ਦਕੁਬੇਰ ਲੋਕ ( ਤੋ 
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤਕ। ੯ਭਾਵ ਸਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹਨ। “ਪਰਬਤ । ੧੧ਸਕਤੀ ਧਾਂਰਨ ਵਾਲ 

ਕੈ ਜਮ) ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਭਰਦੇ ਹੇਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਕੇ ਟੁਰਦੇ ਹਨ । "ਤੈਇਨ੍ਹਾਂ (ਸ਼ਹੀਦਾਂ) ਨੂੰ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧੫੯ ) ___ ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੪, 
ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਨਿ ਕੋ ਪਠੈਂ ਜੋ ਸੋ ਇਨ ਕੇ ਨਾਮੂ । ਬਿਦਕਾਧਰ” ਭਾਖਤਿ ਸਕਲ 
ਬਿਲਾਸਤਿ ਅਭਿਰਾਮੂ ॥ ੧੪॥ ਲਖਹੁ ਅਸ਼ੁਭ ਭੀ ਇਨਹੁਂ ਮੇਂ9ਸ਼ੁਭ ਅਹੈ' 
ਘਨੌਰੇ।ਹੈ ਸੁਭਾਵ ਤੈਂ ਬਿਧਿਨਿ ਗੁਨ ਸਤ ਰਜ ਤਮ ਕੋਗੇਮੈਗਤ ਤੇ ਪੁਜ- 
ਵਾਵਈਂ ਜੋ ਹੈ ਇਨ ਕੇਰੀ । ਪੂਰੀ ਕਰਤਿ ਸੁ ਕਾਮਨਾ ਜਸ ਜਨ ਹੈ ਕੋਰੀ 
।੧੫॥ਦਖ ਸੁਖ ਕੇ ਦਾਤਾ ਅਹੈਂ ਦੇਤੇ ਸਭਿ ਪ੍ਰਾਨੀ'।ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ 
ਇਹੁ ਧਰਿ ਸ਼ਕਤਿ ਮਹਾਨੀ । ਦੇ ਕਰਿ ਇਨ ਕੋ ਭਰਤਖੰਡ ਸੁਰ ਸੁਰਗ 
ਸਸਿਧਾਰੇ। ਬੈਠੇ ਜਾਇ ਨਿਚਿੰਤ ਹੁਇ ਸਾਂਭੀ ਸੱਭ ਕਾਰੇ।੧੬॥ਪਹੁੰਚਹਿ ਜੋ 
ਦੇਵਨ ਸਭਿਨਨਿ ਅਰਪਤਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ।ਹਾਥ ਸ਼ਹੀਦਨਿ ਹੋਇ ਕੋ ਜੈ ਹੈ ਸਭਿ 
ਥਾਨ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਇਸ ਕਾਰ ਲਗਾਏ।ਹਇ ਸੁਚੇਤ ਨਿਤ 
ਕਰਤਿ ਹੈਂ ਕਬਿ ਨਹਿ ਬਿਸਰਾਏ ॥ ੧੭ ॥ ਹੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਭਿ ਗੀਤਿ ਕੋ 
ਲਘ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿਸਾਲਾ(ਕੋਜਨ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਅਚਵਹਿਂ ਸਭਿ ਕਾਲਾ । 
ਸੂਖਮ ਬਸਤ੍ਰਨ ਬਰਨ ਬਹੁ ਨਿਜ ਤਨ ਪਰ ਧਾਰੇ । ਅਸਵਾਰੀ ਸਭਿ 
ਗਤਿ ਕੀ ਆਰੋਹਿ ਬਿਹਾਰੇ ॥ ੧੮ ॥ ਅਸਨ ਬਸਨ ਬਾਹਨ ਭਲੇ ਜੇਤਿਕ 
ਇਹ ਲੈ ਹੈਂ।ਸਕੈ ਮੁਹਾਬ ਸ਼ਹੀਦ ਗਨ ਜਿਮ ਕਿਮ ਕੋਦੈ ਹੈਂ'।ਸਕਿ ਦੀਪਕ 
ਸਭਿ ਖੰਡ ਕੋ ਸਭਿ ਸੈਲਨ ਸੈਲਾ । ਸਾਗਰ ਸਲਿਤਾ ਪਰ ਫਿਰਹਿ ਕੂਠਲਹਿੰ 
ਨਹਹੈ ਭੋਲਾ ॥੧੯॥ ਅਵਲੋਕਹਿ ਸਭਿ ਬਲ ਬਿਚਰਿ ”!੧' ਨ ਤਮਾਸ਼. 
ਜਥਾ ਬਿਪਸ਼ਚਿਤ”ਨ੍ਰਿਪ ਭਯੋ ਕੀਨੀ ਤਿਨ ਆਸਾ।ਮਾਯਾ ਕੋ ਦੇਖਨਿ ਗਯੋ 
ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਮੜਾਰਾ । ਦੇਖਤਿ ਦੇਖਤਿ ਨਹਿ ਮਰਜੋ ਨਹਿੰ ਅੰਤ ਨਿਹਾਫਾ ॥ 

_੨੦॥ ਤਿਮਹੀ ਸਕਲ ਸ਼ਹੀਦ ਇਹੁ ਜਗ ਪਿਖਹਿੰ ਤਮਾਸ਼ਾ । ਤਨ 
ਜੋਨੀ ਅਪਰ ਨ ਧਰਹਿੰ ਜਿਮੁ ਜੀਵ ਸੁ ਆਸਾ । ਭਰਮਤਿ ਨਹਿ ਮਰਿਬੇ 
ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵਤੇ । ਵੇਤਾਲ=ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇ । ਵਿਦਸਾਧਰ=ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । “ਸ਼ੁਭ ਬੀ ਬਹੁਤੇ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ । $ਭਾਵ 
ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਕੈਮ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਾਫ ਹਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ 
ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ (ਚਾਹੁਣ) ਦੇਣਗੇ । ਕਈ ਇਸਨੂੰ ਅਰਬੀ ਦਾ ਪਦ ਮੁਹਾਬ=ਹੈਬਤਨਾਕ, ਸਮਝਦੇ 
ਹਨ, ਪਰੈਤੁ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ:-ਭੋਜਨ ਬਸਤ ਅਸਵਾਰੀ ਸਭ ਮੁਬਾਹ ਹੈ । [ਅ:, ਮੁਬਾਹ= 
ਜਾਇਜ਼; ਰਵਾ ਵਿਹਤ ] । $ਗੁਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ [ ਭੈਠਨ=ਹੈਨ ] । ਸੈ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ: “ਪਰ 

ਭੁਲੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰਦੇ ਹੈਨ” । “ਨਾਮ ਰਾਜੇ ਦਾ । [ਸੈਸ:, ਵਿਪਸ੍ਹਿਤ=ਪੰਭਤ । ਵਿਪਸ਼ਿਯਨ=ਸਤਾਂ 
<< ੩੩੦ ੩ << ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ]। ਭਾਵ ਜਿਵੇ' (ਇਤਰ) ਜੀਵ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ( ਬੱਧੇ ਹੋਏ ) 

ਜਨੀਆਂ ਭੋਗਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੋਗਦੇ ਤੇ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦੇ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ । ( ੫੧੬੦ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੪੨. 

ਜਨਮ ਸਿਰ ਪਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ । ਪਾਲੀ ਸਭਿ ਮੈਭਾਲਿ ਲੋ" ਕਹਿ ਕੈ ਬਚ 

ਰੂਰਾ ॥੨੧॥ਸਬਲ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਲਖਿ ਐਸੇਂ੧ਤੁਮ ਮੇਰੇ 

ਪ੍ਰਿਯ ਸਿੱਖ ਹੋ ਬੂਬੀ, ਕਹਿ ਤੋਸੇ। ਅਹੈਂ ਨਾਥ ਜੇ ਸ਼ਕਤਿ ਧਰਿ ਤਿਨ 

ਖੈਗਤਿ ਜੋਈਂ” ਸਿੱਧ ਅਹੈ' ਸਮੁਦਾਇ ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਧਰ ਸੋਈ" ॥੨੨॥ ਕਹੈਂ 

ਦੀਨ ਵਾਲੀ ਜਿਸੈ ਬਹੁ ਦੀਨ ਕਮਾਵੈ । ਲਖਹੁ ਮੁਹੈਮਦ ਕੀ ਅਹੀਂ ਤਿਹ 

ਨਿਕਟ ਰਹਾਵੈ । ਨਾਂਮ ਜਨਾਇਤ ਤਾਂਹਿ ਕੌ ਜਗ ਬਿਥੈ ਕਹਾਵੈ । ਕ੍ਯਾ 

ਕਹੀਯਹਿ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਕਯਾ ਕਿਸਹਿ ਸੁਨਾਵੈਂ ॥ ੨੩ ॥ ਨਿਗੁਰੇ ਬੇਮੁਖ 

ਹੋਤਿ ਜੇ ਕਰਤੇ ਮਨ ਭਾਂਯਾਂ । ਤਨ ਤਯਾਗਤਿ ਹਇ ਭੂਤਨੇ ਤਨ ਪ੍ਰੰਤ 

ਕ ਪਾਯਾ । ਮੈਕਟ ਬਿਖੈ ਬਿਤਾਵਤੇ ਨਿਜ ਬੈਸ ਮਹਾਂਨੀ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਕਿਮ 

ਸਖ ਕੌ ਲਹੈਂ ਅੰਧੇ ਅੱਗਜਾਨੀ? ॥੨੪॥ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਨਿ ਗੁਰ ਕੌ ਬਚਨ ਮਨ 

ਬਿਖੋ ਬਸਾਯੋ/ਪੈਨ ਪ੍ਰਭੁ ਪੂਰਨ ਕਲਾ ਤੁਮ ਸਕਲ ਬਤਾਯੋ । ਪਰੇ ਸ਼ਰਨ 

ਤੁਮਰੀ ਮਲਿਨ ਲਿਹੁ ਆਪ ਸੁਧਾਰੀ । ਕਯਾ ਜਾਨਹਿਂ ਨਰ ਮੰਦ 'ਮਤਿ 

ਗਤਿ ਅਗਮ ਅਪਾਰੀ ॥ ੨੫ ॥ ਕਿਤਿਕ ਦਕੋਸ ਦੁਰਭਿੱਛ ਰਹਹਿ ਦਿਹੁ 

ਆਪ ਬ਼ਤਾਈ ?ਅੰਨ ਬੁਰਜੋ ਸਭਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਭੁਲ ਗਈ ਲੁਕਾਈ/)ਸ਼੍ਹ
ੀ ਮੁਖ 

ਤੋ ਕਹਿ ਬਾਕ ਕੋ ਦੁਖ ਕਾਲ ਬਿਤਾਯੋ । “ਬਰਖਹਿ ਘਨ ਸਭਿ ਭੂਮ ਪਰ 

ਅਬਿ ਸਮਾ ਸੁ ਆਯੋ? ॥੨੬॥ਦੋਹਰਾ॥ ਸੁਨਿ ਸਿੰਘਨਿ ਕਰ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਧਰਿ
 

ਪਗ ਪੰਕਜ ਸੀਸ/ਪੈਨ ਪੈਨ? ਸਗਰੇ ਭਨਹਿੰ ਜਾਨਿ ਰੂਪ ਜਗਦੀਸ਼॥੨੭॥ 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁਤੇ “ਸ਼ਹੀਦਨ' ਪੂਮਿੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਏਕ ਚੌਂਤ੍ਰਾ- 

ਰਿੰਸਤੀ ਅਸੂ ॥ ੪੧ ॥ ੪੨. [ਇਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੈਗ | । 

ਦੋਹਰਾ ॥ #ਇਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਕ ਲਰਕਾ ਤਹਿੰ ਆਇ । ਕਰਿ 

੧ ਰਨ ਕੋਮਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭਰਮਦੇ । “ਭਾਵ ਪਾਲੀ (ਵਾਂਡੂ) ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । (ਅ) 

ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ “ਸਭ” ਦੀ ਥਾਂ “ਸਮ” ਚਾਹੀਏ । ਸੇ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਪਾਠ “ਵਾਂਗੂ” ਹੈ । “ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ _ 

ਦੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਸਹਿਤ ਬਲ ਦੇ ਹੈ ਐਉਂ' ਸਮਝ ਲਓ । “ਜੇ (ਨੌਂ) ਨਾਬ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀ ਮੈਗਤ ਹੈ । “ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਧਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ' ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ । 5ਸੌ 

ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਮੁਪੈਮਦੀ ਦੀਨ ਵਾਲੀ ( ਸੈਗਤ )_ ਜਨਾਇਤ ਕਹਾਂਵਦੀ ਹੈਗੀ:-ਅਰਬਾਤ 

ਮੁਹੈਮਦ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਲੀ ਜਨਾਇਤ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ । [ਜਿੰਨ ਦੀ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਜਮਾ 'ਜਿਨਾ- 

ਇਤ ਹੈ । ਜਿੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਪਤ ਨੂੰ । ਆਮ ਲੋਕ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤੇ ਕਰੜੇ ਦੇਉ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ. 

ਹਨ। ਉਵ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਵਰਤੀਂਦਾ “ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਪਤਾ” ਉਤੇ ਹੈ| । 

__ #ਇਥੋਂ ਸੌ ਸਾਥੀ ਦੀ.੨੫ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧੬੧ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੪੨. 

ਬੈਦਨ ਸਨਮੁਖ ਖਰਤੋ ਸੁੰ ਸੁੰਦਰ ਅੰਗ ਸਜਾਇ ॥੧॥ ਨਿਸ਼ਾਨੀ #ਦ ॥ ਕਲਜ਼ੀ 
ਧਰ ਅਵਿਲੋਕਿ ਕੈ ਬੋਲੋ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । “ਕਿਹ ਕੋ ਸੁਤ ਲਰਕੇ ਕਹੋ,ਕਿਸ 
ਪੁਰਿ ਮੈ ਸ਼ਾਲਾ" ? ਜਾਤਿ ਗੋਤ ਹੈ ਕਵਨ ਤਵ ?” ਸੁਨਿ ਤਾਂਹਿ ਬਤਾਯੋ । 
“ਸਤਿਗਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੁ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨੀ ਆਯੋ॥੨॥ਪਾਹੁਲ ਦੰਡੇ ਕੀ ਲਈ. 
ਮੋਲੋ ਕਾ ਬੇਟਾ । ਖਿਤ ਨੇ ਲੀਨੀ ਚਰਨ ਕੀ, ਕਛ ਦੇ ਤੁਮ ਭੇਟਾ । ਬਾਸੀ 

ਸ਼ਹਿਰ ਸਰ੍ਹੋਦਕੇ ਹਮ ਸਿੱਖ ਤੁਮਾਰੇ।ਸੁਨਿ ਬੋਲੇ ਸ਼ਰੀਸਤਿਗੁਰੂ“ਅਬਿ ਕਰਹ 

ਉਚਾਰੇ ॥੩॥ ਵਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰ੍ਹੇਦ ਹੈ ਕੌ ਭਯੋ _ਉਜਾਰੇ। ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ 
ਹੈਂ ਤੁਰਕ ਬਸਿ ਜਿਸੀ_ ਮਝਾਰੇ” । ਸਨਿ ਸੁਨਿਯਾਰੇ ਪਹਿਲ ਸਿੰਘ” ਕਰ 
ਜੋਰਿ ਬਖਾਨਾਂ । “ਹਦ ਹੈ ਸਕਲ ਪੁਕਾਰ ਕੋ ਜਿਮ ਗੁਰ ਕੋ ਭਾਨਾ ॥ ੪ ॥ 

ਅਬਿ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਸਤੀ ਤਜਜਯੋ! ਢਿਗ ਆਦਿ ਤੁਮਾਰੇ” । ਗੁਰੂ ਕਹਜੋ “ਘਰ ਕੋ 

ਜੁ ਨਰ ਕੋ ਤੋਹਿ ਸੈਗਾਰੇ”ਂ??। ਬਹੁਰ ਕਹਜੋ ਲਰਕੇ ਤਬਹ “ਪਿਤ 
ਮਿਤ“ ਦਿਨ ਥੋਰੇ । ਮਾਤਾ ਆਈ ਹੈ ਇਹਾਂ ਤਮ ਜ਼ਰਨ ਨਿਹੋਰੇ? ॥ ੫ ॥ 

ਕਹੇ ਗੁਰ “ਰਹਹੁ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿ ਮਾਤ ਭਿ ਰਖਿ ਪਾਸੀ?। ਸੁਠਿ ਲਰਕੇ ਤਿਮ 

ਹੀ ਕਰੀ ਜਿਮ ਪ੍ਰਕੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ । ਇਕ ਖੱਤ੍ਰੀ ਤੇ ਲੀਨ ਘਰ ਤਹਿ ਮਾਤਿ 

ਬਸਾਈ । ਗੁਰ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹਿਬੇ ਲਗੜੋ ਦਿਨ ਕਿਤਿਕ ̀  ਬਿਤਾਈ ॥੬॥ 

ਬੁੜ੍ਯੋ ਗੁਰ ਇਕ ਦਿਨ ਬਿਥੈ “ਕਹੁ ਸਿਖ ਹਮ ਪਾਹੀ । ਕੈਮ ਜੁ ਹੈ ਸੰਨ- 

ਆਰ ਕੌ ਜਾਨਤਿ ਕੈ ਨਾਂਹੀਊ।ਕਹਿ ਲਰਕਾ “ਤਮ ੜ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਅਪਨੋ ਸਭਿ 
ਕਾਮੁ। ਜ਼ੇਵਰ ਸਗਰੀ ਰੀਤਿ ਕੋ-ਘਰਿ ਹੈਂ ਅਭਿਰਾਮੁ! ॥੭ ॥ ਹੁਕਮ ਕਰਜੋ 

ਪ੍ਰਭੁ ਲੋਹ ਅਬਿ ਇਕਦਸ ਦੀਨਾਰਾ।ਆਨਿ ਬਿਭੂਖਨ ਘਰਿ” ਭਲੋ ਹਮ 

ਕਰਹਿ ਨਿਹਾਰਾ? । ਕੋਸ਼ਪ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਦੀਨ/ਸਿ` ਤਤਕਾਲਾ । 

ਘਰਨਿ ਲਗੋ ਭੁਖਨ ਭਲੋ ਚਤਰਈ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੮ ॥ ਅਲੰਕਾਰ ਸੁੰਦਰ 

ਘਰਜੋ ਪ੍ਰਭੁ ਢਿਗ ਲੇ ਆਯੋ । ਪਿਖਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਤਿਸ ਪਰ ਭਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਨ 
ਅਲਾਯੋਂ । ਕੋਸ਼ਪ ਕੋ ਸੌਂਪੜੋ ਤਬੈ-ਜੇਤਿਕ ਚਹਿ ਹੇਮਾ` । ਦੇਹੁ, , ਘਰਾਇ 
ਬਿਭੂਖਨੰ; ਲੀਜੈ ਪੁਨ ਤੇਮਾਂ ॥੯॥ ਜੇਮਾ ਕਰਹੁ ਬਿਚ ਕੋਸ਼ ਕੇ'” ਭੂਖਨ 

੧ਘਰ ਹੈ । “ਨਾਮ ਸੁਨਿਆਰੇ ਲੜਕੇ ਦਾ । ਵਸਦਾ ਛਡਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ । ਝਤੇਰੇ ਘਰ - ਦਾ 

ਆਦਮੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੇਹੜਾ ਹੈ ? “ਮਰ ਗਏ ਨੂੰ । ਝਗਿਆਰਾਂ ਮੁਹਰਾਂ । “ਘੜ ਕੇ । “ਜਿਤਨਾ ਕੁ 

(ਇਹ ਲੜਕਾ) ਚਾਹੇ ਸੋਨਾ । ੯ਦੇਕੇ ਗਹਿਣੇ ਘੜਾ ਲਓ ( ਤੇ ਫਿਰ) ਉਤਨਾ ਹੀ (ਸੋਨਾ) ਤੋਲਕੇ 

ਲੈ ਲਓ । ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਰਖੋ । ਦਿਰ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ । ( ੫੧੬੨) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸ ੪੨. 
_ ਗਰਜ ਰਾਖ ਯਰਜ ਮਲੀ << 
ਕਰਿ ਬਿੰਦਾ।ਚਾਹਿ ਕਿਤਿਕ ਹੈ ਦਿਨਹੁ ਕੀ ਇਹੁ ਚਤੁਰ ਬਿਲੈਦਾ'॥ਇਮ 
ਕਹਿ ਪੁਨ ਬੂਝਨਿ ਕਰਜੋ “ਕੋ ਐਬ ਨ ਲਾਗਾ ਊ? ਕਹਿ ਲਰਕਾ “ਸੁਨਿ 
ਗਰੁ ਜੀ ! ਸਤਿਸੈਗੈ ਪਾਗਾ? ॥੧੦॥ ਦੋਹਰਾ ॥ਗੁਰੂ ਕਹਜੋ “ਜਹਿਂ ਗੁਣ ਬਡੋ 

ਤਿਹਨਾਂ ਹੋਤਿ ਬਿਕਾਰ । ਬਿਨ ਬਿਕਾਰ ਜੋ ਗੁਣੀ ਹਇ ਕੀਮਤ ਪਾਇ 

ਉਦਾਰ ॥੧੧॥ਗਠੀ ਬਿਕਾਰੀ ਰਹਤਿ ਜੋ ਵਿੱਦਜਕ ਹੋਂ ਇਨਸਾਨ”। ਤਿਸ 

ਮੂਰਤਿ ਕੋ ਪਰਖਿਕੈ ਨਾਨਕ ਹੁਇ ਕੁਰਬਾਨ] ੧੨॥ ਨਿਸਾਨੀ ਫਦੁ ॥ 
ਲਗੋ ਸਨਾਰਾਂ ਘੜਨਿ ਕੌ ਆਪੇ ਲੈ ਦੇਤਾ । ਲੇਖਾ. ਕੋਦਿ ਨ ਬੂਝਤੋ ਕ੍ਯਾ 

ਦੇਤਿ ਰ ਲੋਤ॥ਕੋਸ਼ਪ ਕੋ ਇਕ ਦਿਨ ਕਹਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮੁੜਾਏ। ਕੈਚਨ 
ਦੀਜੈ ਤੋਲਿ ਕੈਹਨਹਿੰ ਤਾਂਹਿ ਬਤਾਏ”” ॥੧੩॥ ਬੀਸ ਦੀਨਿ ਦੀਨਾਰ ਤਿਸ 
ਕਹਿ ਕਣਕ” ਘੜਾਏ। ਤਾਰ ਕਰਜੋ ਜਬਿ ਲਕਾਇ ਤਿਹ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਕਟ 
ਮੰਗਾਏ । ਤੋਲੇ ਧਰਿ ਕਰਿ ਤੁਲਾ ਪਰ ਭਈ ਮੁਹਰ ਸਤਾਰਾਂ। “ਸਕਲ 

ਬਿਭੂਖਲ ਤੋਲੀਅਹਿ? ਗੁਰ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾਂ ॥ ੧੪ ॥ ਕੌਸ਼ਪ. ਆਨਿ ਹਜ਼ੁਰ 

ਮਹਿ ਤੋਲੇ ਜਿਸ ਕਾਲਾ।ਸਰਬ ਘਟੇ,ਕਿਮ ਪੂ ਪੂਰ ਹਇ,ਜੋ ਹੇਮ ਨਿਕਾਲਾਂ। 
ਸ਼ਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਤਬਿ ਕਹਜੋ “ਲਰਕੇ ! ਤੈ' ਭਾਖਾ । ਸਤਿਸੈਗੀ ਮੈਂ ਸਦਾ 
ਹੋ ਮਨ ਐਬ ਨੰ ਰਾਖਾ ॥ ੧੫॥ ਅਪਰ ਐਬ ਕਯਾ ਹੋਤਿ ਹੈ ਊ ਹਮ ਦੇਹ 

ਬਤਾਈ ।ਤੁ ਭੀ ਰਹਜੋ ਮਸੈਦ ਸਮ ਨਿਜ ਸਾਧ ਬਤਾਈ” । ਗੁਰ ਘਰ 
ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵਜੋਂ ਤੁਹਿ ਮਿਲਤਿ ਕਿ ਨਾਂਹੀਊ” ।ਸੁਨਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁਇ 
ਰਹਜੋ ਬਾਕ ਨ ਮੁਖ ਮਾਂਹੀ ॥ ੧੬ ॥ ਛੰਦ ॥ਗੁਰ ਜੀ ਭਨਯੋ । ਸਭਿਹਿਨਿ 

ਸਨਯੋਂ । ਜੱਟ ਪੰਜਾਲੀ ਚੱਕ । ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੱਕ । ਕਮਾਇ ਕੇ ਛੱਕ”” ॥ 
੧੭ ॥ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ॥ 'ਸਠਿ ਸਿੱਖਨ ਬੂਝ੍ਯੋ ਬਹਰ “ਸਿਖ ਸਕਲ ਤੁਮਾਰੇ । 

ਦਿਜ ਖੱਤ੍ਰੀ ਬਿਟ' ਸ਼ੂਦ ਜੇ ਦਿਹ ਬਰਣ ਜੁ ਚਾਰੇ । ਤੁਮਨੌ ਏਕੋ ਜੱਟ 

ਹੀ ਅਬਿ ਭਲੋ ਸਲਾਹਮੈ।ਸਿੰਘਨਿ ਤੇ ਸੁਨਿ ਕੈ ਪੂਕੂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹ੧ੋ॥ 
ਹੂ ਸਾਨੂੰ ) ਚਾਹ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ (ਤੇ ਨਾਲੇ) ਇਹ ( ਲੜਕਾ ) ਬੜਾ ਚਤੁਰ ਹੈ । “ਬਿਨਾਂ 

ਬਿਕਾਰ ਤੋਂ ਜੇ ਗੁਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੧ਗਾਵ ਤੋਲ ਨਾਂ 

ਦੱਸੋ ਉਸ ਨੂੰ । “ਕੜੇ । “ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੈਂਦੇ ਸੋਨਾ ਜੋ _ਕਢਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ । ਖੋਟ । 

”ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ । ਦਭਾਵ ਦਸਵੰਧ ( ਦਿੰਦਾ ਹੈ ) ਤੇ ਕਮਾਕੇ ਛਕਦਾ ਹੈ । 

ਸੈ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ “ਕਮਾਇਕੇ ̀ ਬਕ? ।੯ਵੈਸ਼ | #ਪਾ:=ਵਿਦਿਆਂ ਕਹਿ । 

1ਇਹ ਵਾਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਵਿਚ ਹੈ । ਸੈ ਸਾਖੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ ( ਪਕੋ੬ਤੇ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੱਸ ੪੨. 

॥ ੧੮ ॥ ਜਟ ਭਟ ਨੱਟ ਧਨੱਟ' ਜੇ ਮੁਖ ਕੋ ਹੱਠ ਪਾਲੈਂ। ਅਪਰ ਕਹੇ 
ਪਰ ਨਹਿ ਰਹੈੱ,ਕਹਿ ਮੁਖਤੇ ਹਾਲੈ''ਸਿੱਖਹੁ ਸੁਨੀਐਂ ਸਿੱਖ ਮਮ ਸਿਦਕੀ 
ਲਖਿ ਤੀਨ“ । ਸਿੱਖੀ ਖੈਟੀ ਤੀਸਰੀ ਮੈਗਤਿ ਸਭਿ ਹੀ ਨੌਂ ॥੧੯ ॥ਰੌਪਈ॥ 
ਜ਼ਟ;ਵਣਜਾਰਾ) ਰੋੜਾ ਸਾਰਾ” । ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਸਿੱਖੀ ਤਿਨ ਧਾਰਾ” । ਤ੍ਰਿਤੀ ਭਾਗ 
ਸ਼ੰਭੇ ਮਹ ਵਰਤਾਈ । ਧਰਹਿ ਰਿਦੇ ਸੋ ਪਾਰ ਪਰਾਈ ॥ ੨੦ ॥ ਅਪਰ 
ਲੋਕ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈਂ । ਸਿੱਖੀ ਕੇਦ ਨਹੀ' ਕੁਛ ਪਾਵੈਂ।ਸੋ ਹਿਤ ਖਾਵਣ ਲੋਭ 
ਪਦਾਰਥ । ਬਨਹਿਂ ਸਿੱਖ ਪੁਰਵਹਿਂ ਨਿਜ ਸ੍ਰਾਰਥ ॥੨੧॥ ਕਹਾਂ ਕਰਹਿਗਾ 
ਸਿੱਖ ਜਿ ਸਿਦਕ ਨ ਧਾਰਦਾ।ਕਹਾਂ ਕਰਹਿਗਾ ਵਣਾਜ ਜਾਂ ਨਾਂਹਿਪਸਾਰਦਾ% 
।ਕਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਵੇਦ ਜਿ ਲੋਭ ਨ ਹਾਰਦਾ'”। ਕਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜਨਮੁ” 
ਜਾਂ ਨਹੀ ਚਿਤਾਰਦਾ''।ਨਾਨਕਸਫਲ ਜਨੰਮ ਜਾਂ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰਦਾ'”!ਂ। 
॥ ੨੨॥ ਚੌਪਈ॥ ਚਾਰ ਸਕਾਰ ਬਿਸਾਹੁ ਨ ਦੀਹ"?। ਸੁਨਿਯਾਰਾ) ਸੌ ਸੈਂ ਕਣ; 
ਸ੫ ਸੀਂਹੀਂ । ਕਰਿਹੈਂ ਘਾਤ ਕਿ ਪੀਛ ਅਗੀਹ'“ । ਨਹਿੰ ਇਨ ਕਹਜਮੋ 

੧ਧਨੀ । ₹`"''ਜੇ ਹਨ ਸੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਹਠ ਪਾਲਦੇ ਹਨ । ₹ਹੋਰ ਕਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। <,ਰ 
ਕਹਿਕੇ ਹਿੱਲ (ਬਦਲ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ । “ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣੋ । “ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖੀ 
(ਬਾਕੀ) ਸਾਰੀ ਮੈਗਤ ਨੂੰ ਬੈਟੀ । “( (ਇਹ ਤਿੰਨੇ) ਸਾਰੇ (ਪੂਰੇ) ਸਿੱਖ ਹਨ 1 "( ਤਿੰਨਾਂ ਹਿਸਿਆਂ __ 
ਵਿੱਚੋਂ) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿੱਖੀ ਜੱਟ, ਮਿ ਆ ਵਾਲਾਂ 
ਮਾਲ । [ਸੈਂਸ:, ਪਣਯ=ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਮਾਲ । ਸ਼੍ਰੀ=ਵੈਲਾਉ ]। ( ਅ ) ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । 
“(ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ) ਜੇ ਲੋਭ ਦੁਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ "ਪਨੁੱਖ ਦੇਹ । “੨( ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ) ਨਹੀ 
ਸਿਮਰਦਾ । '੩ਜਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤਾਂ ਸਫ਼ਲ ਜਨਮ ਹੈਦਾ ਹੈ । "$ਚਾਰ ਸੋਂਸਿਆਂ ਦਾ 
ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ । "“ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਘਾਤ ਹੀ ਕਰਨਗੇ । 

#ਂਪਾ-ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ' ਹੈ । ਇਹ ਅਖਰਾਂ ਪੁਰ ਬਣਾਕੇ ਅਖਾਣ ਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਵਲੋਂ ਵਰਜਣਾ ਸੇ ਸਾਖੀ ਦੀ ੨੫ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਤਾ ਗਿਆਂ ਹੈ । ਸਾਚੇ 
ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਸਾਚੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਕਮਾਮ ਵਿਚ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣ) 
ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀ ਕਿਹਾ ਬਲਕਿ “ਕਰਣੀ ਉਪਰਿ `ਹੋਵਗਿ_ ਸਾਰ?” 
ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਵਾਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ। _ 
ਕਈ ਵੇਰ ਇਸ ਪਦ 'ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ` ਕਰਨਾ” ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕੀਂ “ਸੁਨਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ? 
ਕਹਿਕੇ ਇਸ ਕਮਾਮ ਵਾਲੇ ਸਜਣਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਇਹ ਗਲ ਹੁਂਦੀ ਤਾਂ ਗੁਦ _ 
ਰਿ ਕਿ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਨੂੰ 

ਰ੍ [ਵਾਗੀ ਟੂਕ ਦ੪ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹਨ]ਛੁਥ` 



ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੧੬੪) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੱਸੂ ੪੨. 

ਜਾਨੀਐ ਲੀਹ' ॥੨੩॥ਇਮ ਹੀ ਲਖੀਐ ਚਾਰ ਕਕਾਰ”। ਨਿਜ ਮੁਕਾਬਲਾ 
ਸਮੜ ਨ ਹਾਰਿ”। ਕਾਜ਼ੀ; ਕਾਨੂੰਗੋਇ; ਕਲਾਲ%ਚੋਥਾ ਕਸਬੀ“ ਹੈ ਇਨ 
ਨਾਲ॥੨੪॥ਢਾਰ ਬਕਾਰਾਂ ਦਰਬ ਕੋ ਪ੍ਕਾਰੇਇਨਤੇ ਭੀ ਰਹਿ ਆਪ ਸੱਭਾਰੇ। 
ਬਾਮਣ; ਬਣੀਆਂ; ਬਖਸ਼ੀ” ਹੋਇ । ਚਤਰਥ ਬਾਲੱਤਣ'; ਹਿਯ ਸੋਇ॥ 
੨੫॥ਚਾਰ ਕਕਾਰ ਸੈਗ ਨਹਿ ਕਰੈ" । ਜੈ ਨਰ ਕਰਹਿ ਨਰਕ ਮਹਿੰ ਪਰੈ । 
ਕਾਮੀ;ਕਪਟੀ,ਕਲਹੀ,ਕੂਰ।ਇਨ ਕੋ ਜਾਨਿ ਰਹੈ ਨਿਤਦੂਰ:” ॥੨੬॥ਇਮ 

ਅਜ ਜਲਲਿਵਰ ਵਨ ਗਿ ਕਦਤ ਜਿਗ ਲੀਨੇ ਗਲ ਕਲਸਪਗਪਨੀ 
'ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਨੂੰ 4047 । “ਚਾਰ ਕੱਕੇ । “ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 
ਦਾ ਸਮਝਕੇ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ) ਹਾਰ ਨਾਂ ਖਾਓ, ਭਾਵ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਕਹੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। 
(ਅ) ਆਪਣਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਮਬਕੇ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ)।$ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ । “ਕਸਾਈ। 
(ਅ) ਕੰਜਰ । [ਅ:, ਕਸਾਬ=ਕਸਾਈ । ਅ:,ਕਸਬੀ=ਕੌਜਰੀ] । ੬ਚਾਰ ਬੱਬੇ । “ਖਾਸ ਕਰਕੇ 

ਰ ਤਨਖਾਹ ਵੰਡਣ ਵਾਠਨ ਮੁਨਸ਼ੀ । “ਬਾਲਕ ।੯ਚਾਰ ਕੱਕਿਆਂ ਦਾ ਮੈਗ ਨਾ ਕਰੇ । 
“ਇਹ ਬੀ ਲੋਕੋਕਤੀਆਂੰ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਕਮਾਮ ਨਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ । 
1ਸੈ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ:-ਬਲਤਣ । ਪਾਠਾਂਤ੍ “ਬਾਦਸ਼ਾਹ” ਬੀ ਸੇ ਸਾਖੀ ਦਾ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ । 
ਏਹ ਚਾਰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਿਣੇ ਹਨ ਸੋ ਠੀਕ ਹਨ । ਸੈ ਸਾਖੀ ਵਿਚ _ 

ਇਹ ਪਾਠ ਨਹੀ; ਹੈ । - 
੍ “੨8੩, [ਪਿਟ ਪੰਨੇ ਦੀ ਆਕੀ ਟੂਕ] 

ਜਦ ਜਿ ਇਹੋ ਨਕਲੀ ਮਹਿਲ ਮਿੰਧੀ (ਤਰੀ ਝੈਚੁਗ ਇੱ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ।- 
ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਬ ਹਨ ਕਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸੁਨਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਅੰਮ੍ਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰ 
ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਸਨ । ਫਿਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੜੀਏ ਤੇ ਸੁਨਿਆਰੇ 
ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਏ ਹਨ, ਯਥਾ:- 

ਸਨਮੁਖ ਸੁਨਿਆਰਾ ਭਲਾ ਨਾਉਂ ਨਿਹਾਲੂ ਸੱਪਰਵਾਰੀ [੧੧੨੫ 
ਜੜੀਆ ਸਾਈਂਦਾਸ ਹੈ ਸਭ ਕੁਲ ਹੀਰੇ ਲਲਲ ਅਪਾਰਾ [੧੧-੨੮ 

ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ;ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 
ਇਕ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਬਹੋੜੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਸੀ:- 

ਸੁਨ ਗੁਰ ਕਹਯੋ ਕਿਰਤ ਕਰ ਕੋਈ । ਧਰਮ ਸਮੇਤ ਨਿਬਾਹੋ ਸੋਈ । 
ਖੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਨਿਆਰਾ, ਤ੍ਰਿਖਾਣ, ਜੱਟ, ਹਲਵਾਈ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਹਨ, 

ਕਮਾਮ ਤੇ ਜਾਤ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ । ਲੋਕੋਕਤੀਆਂ ਹਰ ਜ਼ਾਤ ਹਰ _ਕਮਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 
ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕੋਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵੱਧ ਘੱਟ 
ਕਰਨਹਾਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿਚ ਧਰ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ-ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਾਕ ਸਮਝਣਾ ਪਰਮ 
ਭੁੱਲ ਹੈ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਖ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਜਿਲਦ ੩੧ ਨੰਬਰ ੨੦ ਤੋਂ ੫ਤੱਕ । 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੧੬੫) _.__ਰਿਤੁ ੩। ਅੰ੧੪੨. 
ਥਾਨ ਸਿਧਾਰੇ । ਗੁਰੂ ਕਰਮ ਕੌ ਰਿਦੋ ਚਿਤਾਰੇ ॥੨੭॥ ਤਂਬਹੁਰ ਏਕ ਦਿਨ 
ਸਭਾਂ ਮਝਾਰੇ । ਗੁਰ ਬੈਠੇ ਸੇਵਕ ਪਰਵਾਰੇਬੋਲਯੋ ਏਕ ਸਿੱਖ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । 
“ਭਉਜਲ ਤਰਿਬੇ ਜਤਨ ਸੁਖਾਲਾ॥੨੮॥ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ!ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਉਚਾ- 
_ਰਨ। ਜਿਸ ਕੋ ਸੁਨਿ ਸਿਖ ਕਰਿਹੈਂ' ਧਾਰਨ। ਸ਼ਾਸਤਾਨ ਕੇ ਪੰਡਤਿ ਜੋਈ। 
ਮਾਰਗ ਬਿਖਮ ਬਤਾਵਹਿਂ ਤੇਈ? ॥ ੨੯ ॥ ਸੁਨਤਿ ਸਭਾ ਮਹਿ ਕਹੜੋ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । ਤਰਣਾ" ਉਪਾਉ ਬਿਸਾਲ ਸੁਖਾਲਾ । ਪੈਧਾ ਧਾਵਤਿ ਜਥਿ ਰਹਿ 
ਗਇਆਂਬਹੁਰ ਕਹਜੋ' “ਸਤਲ ਮਨ ਭਇਆ””॥੩੦॥ ਤ੍ਰਿਤੀ ਬੇਰ 
ਗੁਰਬਾਕ ਬਖਾਨਾ । “ਭੋਭੀਰੀ ਕੇ ਪਾਂਖ ਸਮਾਨਾ“ । ਪਰਦੋ ਅਤਿ ਸੂਖਮ 
ਬਿਰਮਾਯੋ । ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਜਾਨੋ ਦੂਰਾਯੋਂ$” ॥ ੩੧ ॥ ਤੀਨ ਪੁਮਾਨ ਬਖਾਨੇ 
ਜਬੈ । ਨਿਕਟ ਸਭਾ ਸਭਿ ਸੁਨਿਤੇ ਸਬੈ।ਬਹੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰਾ। 
“ਸੁਨ ਸਿੱਖਾ ! ਪੁਨ ਤਰਨ ਸੁਖਾਰਾ ॥੩੨॥ ਰਾਮ ਰਾਮ” ਸਿਮਰਨ ਕੋ ਕਰੀ- 
ਅਹਿ । ਪਾਪ ਪੂਰਬਲੋ" ਪੂਰਬ ਹਰੀਅਹਿ । ਚਿਤ ਰਾਖਹੁ ਆਖਰ ਕੌ 
ਮਰਨਾ । ਨਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਗਤ ਕੋ ਥਿਰ ਨਾ'”॥ ੩੩॥ ਇਨ ਦੋਨਹੰ ਕੋ" 
ਨਾਂਹਿ ਬਿਸਾਗੋਬਹੁਰ ਨ ਹੁਇ ਹੈ ਪਾਪ ਦੁਖਾਰੋ”। ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰ ਵਥੁ 
ਜੋਇ । ਰਾਮ” “ਮਰਨ” ਰਾਖਨਿ ਚਿਤ ਦੋਇ ॥ ੩੪॥ ਧਾਰਨ ਕਰੜੋ 
ਜਿਨਹੁੰ ਉਪਦੇਸ਼ੁਚਿਤ ਰਾਖੇ ਜੁਗ, ਮਿਟਹਿੰ ਕਲੋਸ਼ੁ । ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਾਟਤਿ ਪਪੁ । ਸਨੇ ਸਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁਇ ਆਪ ॥੩੫॥ ਨਰਨਿ ਹਜ਼ਾਰਹ 
ਕਰਨਿ ਉਧਾਰਨਿ(ਭਵਜਲ ਡੂਬਤਿ ਕੋ ਹੁਇ ਤਾਰਨ"ਭਜਨ ਬਿਖੈ ਸਿ 
ਖਨਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀਗੁਰ ਪਦ ਪੰਕਜ ਕੀ ਰਤਿ'ਜਾਗੀ ॥੩੬॥ ਕੈ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨ ਕੋ ਹੁਇ ਅੱਭਯਾਸ । ਪਰੇ ਜੈਗ ਸੱਤਨਿ ਬਿਨਾਸ਼ । ਪੂਰਬਲੇ ਜਿਨ ਕੋ ਬਡ ੨ 

"ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ। ਦਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋੜਨੋਂ ਜਦ ਮਨ ਹਰ ਗਿਆ; ਭਾਵ ਸੈਕਲਪ ਰੁਕੇ ( ਤਦ 
ਤਰ ਗਿਆ) । "ਵੇਰ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) ਕਹਿਆ । $ਮਨ ਸ਼ਾਂਤਿ ਹੋ ਗਿਆਂ । “ਉਬੀਰੀ ਦੇ ਖੰਡ _ਵਰਗਾ । ੬ਬਹੁਤਾ ਬਰੀਕ ਪਰਦਾ ਜੇ (ਅੱਖ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜੋਗ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ) ਪਿਆ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ ਦਿੱਸ ਨਾ ਸੱਕਣ ਕਰਕੇ (ਵਸਤੂ ਨੂੰ) ਦੂਰ ਹੀ ਜਾਣੋਂ । “ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ । ਦਪਿਛਲੇ ਰ 
ਪਾਪ । “ਪਹਿਨਨਂ । “ਕੋਈ ਬਿਰ ਨਹੀਂ । "ਨਾਮ ਤੇ ਕਾਲ ਨੂੰ । "ਜਹਾਜ਼ । ਪ੍ਰੀਤੀ 

“ਇਥੋਂ ਹੁਣ ੩੧ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਚੱਲੀ ਹੈ । ਰ੍ 
''ਬੈਧਾ ਧਾਵਤ ਰਹਿ ਗਏ ਮਨ ਮਹਿ ਸਬਦੁ ਅਨੰਦੁ ॥ ___[ਦ: ਓਅੰਕਾਰ ੩੬ 
੨ਤਾਪ ਪਾਪ ਸਭਿ ਮਿਟੇ ਰੋਗ ਸੀਤਲ ਮਨੁ ਭਇਆ ।। [ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੫ 
ਰੇਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ:-ਭਾਂਭੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਰਦੋ ਬਿਨੁ ਪੇਂਖੇ ਦੂਰਾਇਓ । [ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫ 



_ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ । (੫੧੬੬) _ਰਿਤੁ ੩ । ਅੱਸੂ ੪੩, 

ਰ ਭਾਗੇ । ਤਜਿ ਧਨ ਧਾਮ ਚਰਨ ਗੁਰ ਲਾਗੇ ॥ ੩੭ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰ
ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ 

ਰ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁਤੇ 'ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੌ ਪ੍ਰਕਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਦੋਇ ਚਰ੍ਹਾਹਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ॥੪੨
 

ਰ ੪੩. [ਇਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਿੱਖ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ_ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ #ਇਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਚਹੁੰਫੇਰ । ਏਕ ਸਿੱਖ 

ਤਹਿ ਆਇ ਕੈ ਬਿਨੈ ਕਰੀ ਤਿਸ ਬੇਂਰ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ “ਸਾਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੁ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ! ਆਨਿ ਪਰੜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨਿ ਹਜ਼ੂਰੇ । ਦੁਖੀ ਸੈਸਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ 

ਹੋਵਾ। ਰਹੋ ਬਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਖ ਜੋਵਾ ॥ ੨॥ ਦਿਹੁ ਕੱਲਯਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਠਾਨਹੁ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਅਰ ਅਘ ਹਾਨਹੁ । ਪਢਜੋ ਨਹੀਂ 

ਬਿੱਦਕਾ ਕੋਈ । ਬਰਣ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਖੇ ਨ ਸੋਈ? ॥ ੩॥ ਗੁਰੂ ਕਹਜੋ ਤੂੰ 

ਪੈਨ ਮਹਾਨਾ । ਭਯੋ ਵਿਰਾਂਗ ਜਗਤ ਦੁਖ ਮਾਨਾਂ । ਪਰ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ!ਮਨ 
ਚੀਨਿ । ਮੂਢ ਨ ਸਮੁਝਹਿ ਪਢੇ ਬਿਹੀਨ” ॥ ੪॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਅਨਪਦ 

ਅੰਧਾ ਜੋ ਚਲਹਿ ਸਮੁਝ ਨ ਆਵਹਿ ਕਾਇ । ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਕੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ 

ਤਿਸੇ ਮਿਲੈ ਹਰਿਰਾਇ ॥ ੫ ॥ ਚੌਪਈ॥ ਚ਼ਹੀਅਹਿ ਪਢਜੋ ਅਲਪ ਕੈ ਘਨੋ । 

ਬੁਧਿ ਸੁਧ ਪਰੈ ਸੁਧਾਰੈ ਮਨੋ”। ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਕਰਿਬੋ ਅਨੁਕਰਬੋਂ। ਜਾਨੈ 

ਸਭਿ ਕੀ ਸੁਧ ਉਰ ਧਰਿਬੋ ॥੬॥ ਪਵਨ ਬਿਥੈ ਗੁਨ ਅਹੈਂ ਅਨੌਕੂ। ਸਦ- 

ਗੁਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਆਦਿ ਬਿਬੇਕੂ । ਯਾਂਤੇ ਪਫਨ ਅਹੈ ਬਹੁ ਨੀਕਾ । ਅਨਪਢ 

ਰਹੈ ਅੰਧ ਨਿਤ ਹੀਕਾਂ' ॥੭ ॥ ਅਰੁ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪਢਨਿ ਜੋ ਕਰਨੋ । ਸਰਬੋ- 

ਤਮ ਸ਼ਭ ਮਤਿ ਕੌ ਧਰਨੌ। ਜਪੁਜੀ ਅਦਿਕ ਪੁੰਨ ਉਪਾਵੈਂਗਅਨਿਕ ਜਨਮ 
ਕੋ ਕਲ੪ ਮਿਟਾਵੈਂ ॥੮॥ ਵਿੱਦਕਾ ਪਢਨਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਨਪਾਠਕ ਪਰਾਪਤਿ 

ਲਾਭ ਮਹਾਨੌ । ਯਾਂਤੇ ਅਬਿ ਜੇਤਿਕ ਮਤਿ ਤੋਰੀ । ਪਵਹੁ ਭਲੋ ਗੁਰ- 

ਮਤਿ ਲਿਹੁ ਹੇਰੀ! ॥੯॥ ਤਬਹਿ ਗਰੈਬੀ ਗੁਰੂ ਹਕਾਰਜੋ । ਸਿਖ ਕੌ ਸਪਤ 

ਬਾਕ ਉਚਾਰਜੋ । ਕਰਿਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਵਾਵਹੁ ਇਸੈ । ਜਗ ਤੇ ਕੁਛ ਵਿਰਾਗ ਹੈ 

ਜਿਸੈਂ? ॥੧੦॥ ਆਇਸੁ ਮਾਨਿ ਮੈਗ ਲੈ ਗਯੋ । ਤਖਤੀ ਲੀਖਿ ਸਿਖਾਵਤਿ 

ਭਯੋ । ਪੈਂਤੀ ਪੁਨ ਮੁਹਾਰਨੀ ਬਿਖੇ । ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਨਾਵੇ' ਤਿਨ ਲਿਖੇ 

॥੧੨੧॥ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿੱਦਕਾ ਮਹਾਂ ਸੁਖੇਨ । ਅਤਿ ਸ਼ੀਘੁ ਪਰਾਪਤਿ ਸੁਖ ਦੇਨਿ। 

& 
ਦਾ 

'ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਮੂਰਖ ਸਮਬ ਨਹੀਂ ਸਕ: । ੧ਮਨਪੜ੍ (ਪੁਰਸ਼) ਅੰਨ੍ਹੇ (ਜੇ=ਜਯੇਂ) ਵਾਂਡੂ ਚਲਦਾ 

ਹੈ। ਝਬੁੱਯੋ ਸ਼ੁਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । “ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ
 । ੫ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਅੰਧਾ । 

#ਜਿਸ਼ ਨੂੰ। _ #ਹੁਣ ਇਹ ਮੈ ਸਾਖੀ ਦੀ ੨੯ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਚੱਲੀ ਹੈ । 



ਪੁਨ ਰ । ਤੁਕ ਮਨ ਬਹੁ ਅਨੂ 
॥ ੧੨॥ ਪਢਿ ਕਰਿ ਅਪਰ ਸੁ ਲਗੜੋ ਅਨੰਦ" । ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਪਠਿ 

ਲਹਮੋ ਅਨੰਦ । ਬਹੁਰ ਨ ਗਯੋ ਗਰੇਥੀ ਪਾਸਵਧਿ ਪ੍ਰਤੀਤ" ਚਿਤ ਜਗਤ 
ਉਦਾਸ ॥੧੩॥ ਕਬਹਿ ਦੇਗ਼ ਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਇ। ਮਨ ਰਾਖਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨ 

ਟਿਕਾਇ । ਖਸ਼ਟ ਮਾਸ ਜਬਿ ਹੀ ਬਿਤ੍ਰ ਗਏ।ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਖ ਕੌ ਸਿਮਰਤਿ 

ਭਏ ॥ ੧੪॥ ਨਿਕਟ ਗਰੈਥੀ ਕੋ ਬੁਲਵਾਇ। “ਬੂਬਕੋ ਸਿਖ ਕੋ ਕਿਤਿਕ 

_ਪਢਾਇ ਊ॥ ਤਿਨ ਕਰ ਜੋਰਿ ਹਕੀਕਤ ਕਹੀ । “ਇਕ ਤਕ ਪਠਿ ਪੁਨ 

ਆਯੋ ਨਹੀਂ? ॥ ੧੫॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਇਕ ਸਿੱਖ ਪਠਾਯੋ । ਤਿਸ ਸਿਖ 

ਕੋ ਤਤਕਾਲ ਬੁਲਾਯੋ । ਖਰੋ ਜੋਰਿ ਕਰ ਹੇਰਿ ਅਲਾਯੋ/“ਕਹੁ ਸਿੱਖਾ , ਤੂੰ 

ਪਢਨ ਪਠਾਯੋ”"$॥੧੬॥ ਕਹਕੋ:-“ਏਕ ਤੁਕ ਮੈਂ ਪਠਿ ਲੀਨਿ । ਸਭਿ ਸੈਸੈ 

ਤੋ ਭਯੋ ਬਿਹੀਨ । ਜਬਿ ਸਿਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਪਾਯੋ।ਭਯੋ ਅਨੰਦ ਕਸ਼ਟ 

ਨਹਿ ਆਯੋ ॥ ੧੭ ॥ ਇਸ ਤੇ ਪਰੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੌਨ । ਜਿਸ.ਹਿਤ ਪਢਹਿ 

ਜਾਨਿ ਗੁਨ ਭੌਨ”। ਭਯੋ ਅਨੰੰਦਤਿ ਵਧੀ ਪ੍ਰਤੀਤ॥ਅਪਰ ਪੋ ਮੈਂ ਕਯਾ 
ਧਰਿ ਚੀਤ? ॥ ੧੮ ॥ ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਹਸੇ ਗੁਸਾਈ' । ਭਏ ਪਰਸਨ ਰਿਦੇ 

ਸੁਖਦਾਈ । ਜਾਨਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਈ ਮਨ ਪੀਨ । “ਭਯੋ ਨਿਹਾਲ' ਪ੍ਰਭੂ ਬਰ 

ਦੀਠਿ ॥੧੯॥ ਸੁਨਿ ਸਿਖ ਨੇ ਬੈਦਨ ਪਦ ਕੀਨਿ । ਭਯੋ ਗਜਾਨ ਦੁਬਿਧਾ _ 

ਸਭਿ ਛੀਨਿ। "ਸਭ ਲਗੀ ਇਕ ਦਿਨ ਗੁਰਪਾਸ । ਹਰਿ ਚਰਚਾ ਤਬਿ 

ਭਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼॥੨੦॥ਸੁਮਤਿਵੈਤ ਬਹੁ ਮਤਿ ਕੇ ਸਕਾਨੌ।ਸਕਾਨੀ ਸਯਾਨੀਬਾਤ 
_ਬਖਾਨੇ । ਕਰਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਸਭਿ ਦਿਸ਼ਿ ਜੋਵਾਂ' । “ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜਬਹਿ 

ਜਗ ਹੋਵਾ ॥੨੧॥ ਕੌ ਤਬਿ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਕੁਵ ਮਾਲਿਕ ਊਂ ਕਹਾਂ ਨਾਮ ਜਿਸ 

ਕੋ ਸਭਿ ਤਾਲਿਕ $ਊ? ਸਭਾ ਬਿਥੈ ਬਹੁ ਬੈਸ ਬਡੇਰੇ । ਕਰਿ ਬਿਚਾਰ ਬੋਲੋ 

ਤਿਸ ਬੇਰੇ॥ ੨੨ ॥ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਿ ਤਬਿ ਹਤੋ ਹੁਮਾਉ” । ਬਿਬ ਕਹਿ” “ਹੜ 

ਪਥੋਰਾ ਰਾਉ” । ਬੋਲਯੋ ਤ੍ਰਿਤੀ “ਸਿਕੰਦਰ ਅਹੇ” । “ਮਦਨ ਪਾਲ ਨ੍ਰਿਪਾ 

ਚੌਥੇ ਕਹੇ ॥ ੨੩॥ ਪੰਚਮ ਕਹਮੋ “ਜੈਨੀਅਨਿ ਰਾਜਾ”। ਇਮ ਬੋਲਤਿ ਭਾ 

੧ਨੈਂਦਾੰ ਨਾਮੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ । “ਭਰੇਸ' ਵਧਿਆ । “ਜਿਸ ਲਈ ( ਹੇਰ ਅਗੇਂ ) ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ 

(ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ (ਮੈਂ ਇਕੋ ਤੁਕ ਦੇ ਅਭਜਾਸ ਨਾਲ) ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। 

__ ੪ਅਲ਼ੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧ ਗਿਆ । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਭ ਪਾਸੈ ਦੇਖ ਕੇ । 

੬ਜਿਸ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਧੀਨ ਸੀ । “ਦੂਜੈ ਨੇ ਕਿਹਾਂ । “ਪਿ੍ਵੀ ਰਾਜ । ਦੰਸਿਕੈਦਰ ਲੋਦੀ ਤੋਂ 

ਮੁਰਾਦ ਹੈ । #ਇਹ ਸੈ ਸਾਖੀ ਦੀ ੩੦ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਹੈ । 



40 ਲਤ ਲਗ ( ੫੧੬੮) ਰਿਤੁ ੩। ਅੰ੧੪੩, _ 
ਝਗਰ ਸਮਾਜਾ । ਬਹਿਸਨ ਲਗੇ ਪਰਸਪਰ ਜਾਲਾ । ਕਹੈ ਸੁਥੀਤ ਗਯੋ 
ਚਿਰਕਾਲਾ ॥੨੪॥ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਯੋ ਗਯੋ ਨਹਿ ਕੋਈ? । ਸੁਨਤਿ ਰਹੇ ਗੁਰ 
ਤੂਸ਼ਨ ਹੋਈ । ੜਗਰਤਿ ਸਭਹਿਨਿ ਠਾਨੀ ਮੌਨ । ਤਬਿ ਬੋਲੇ ਇਮ ਕਰ- 
ਨਾਂ ਭੱਠ ॥ ੨੫ ॥ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰ੯ ॥ “ਅੱਪੜ`ਕੋਇ ਨ ਸਾਕਈੀ ਹਰ ਜਨ ਹੈ 
ਉਚੇ" । ਜਾਤਿ ਵਰਨ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਭਿ ਹੀ ਰਹਿੰ ਨੀਚੇ । ਰਾਜਹੈਸ 
ਜਿਮ ਉਡ ਚਵਹਿਹੁਇ ਸਾਗਰ ਪਾਰੇ । ਅਪਰ ਰਹੈ' ਸਭਿ ਬੀਚ ਹੀ ਪੰਛੀ 
ਜਗ ਸਾਰੇ” ॥੨੬॥ ਸਨਿ ਕਰਿ ਸਭਿ ਬੂਝਨਿ ਲਗੇ“ਤਮ ਬੁਬਯੋ ਕੰਸੇ”$ 
ਕੌਨ ਹੁਤੋ ਤਿਸ ਕਾਲ ਮਹਿ ਸੋ ਕਹੀਅਹਿ ਤੈਸੇ ?ਮਸੁੀਮੁਖ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ 
ਕਹਜੋ “ਮਹਿੰਮਾ 'ਸਤਿਨਾਮੂ । ਆਨ ਸਮਾਨ ਨ ਜਾਨੀਐ ਮਹੀਆਨ 
ਭਿਰਾਮੁ” ॥੨੭॥ ਜਾਤਿ ਜੁਲਾਹਾ ਚੈਕ ਜੋ ਭਜਿ ਨਾਮ ਕਬੀਰੈ।ਸਭਿ ਕੋਈ 
ਜਾਨੈ ਜਗਤ ਘਰ ਘਰ ਮਹਿ ਧੀਰੈ।ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਲਖ ਦੌਲਤਾਂ'ਪਤਿਸ਼ਾਹਤ 
ਵਾਲਾ । ਤਿਸ-ਕੋ ਜਾਨਤਿ ਕੋ ਨਹੀ' ਹੋਤੋ ਤਿਸਕਾਲਾ ॥ ੨੮ ॥ ਦੇਖਹ 
ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕੀ ਜਪ ਜਪਜੋ ਜੁਲਾਹੇ । ਪੰਡਤ ਵੈਦ ਸੁ ਜੋਤਕੀ ਸ਼ਾਹ ਸੁ 
ਪਤਿਸ਼ਾਹੇ।ਭਏ ਹਜ਼ਾਰਹੁ ਜਾਨੀਅਹਿ ਪਰ ਜਾਇੰ ਨ ਜਾਂਨੇ' । ਨਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ 
ਕਬੀਰ ਕੋ ਜਾਨੈ ਸਭਿ ਗਜਾਨੋਂ॥ ੨੯ ॥ ਤਪੀ,ਜਪੀ,ਧਕਾਨੀ,ਗਨੀ,ਗਿਸ- 
ਤੀ; ਨਿਰਬਾਨੀ। ਸੁਤ ਜੁਤਿ ਲਖਹਿਂ ਕਬੀਰ ਕੋ ਅਰ ਲੋਈ ਜਾਨੀਂ?ਪੈਨ 
ਨਾਮੁ ਯਾਂਤੇ ਲਖਹ ਏਤੀ ਵਡਿਆਈ। ਹਲਤ ਬਿਖੈ ਪ੍ਾਪਤਿ ਭਈ ਹੁਇ 
ਪਲਤ ਸਹਾਈ ॥੩੦॥ਜੇ ਸਿਮਰਹਿਂ ਸਤਿਨਾਮ ਕੋ ਤਿਨ ਸਮ ਨਹਿੰਕੋਈ। 
ਭਯੋ ਭੂਤ ਮਹਿ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਿੱਖਕ ਨ ਹੋਈ । ਜੇ ਨਰ ਐਸੇ ਨਾਮੁ ਕੋ 

_ਨਹਿ ਸਿਮਰਹਿਂ ਅੰਧੇਤਿਨ ਕੋ ਤੋਟਾ ਬਡ ਅਹੈ ਲਪਟੇ ਜਗ ਧੈਧ॥੩੧॥ 
ਸਿਮਰਯੋ ਜਥਿ ਸਤਿਨਾਮਕੋ ਭਾ ਕਗਤ ਕਬੀਰੈ।ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ'ਤਬਿਹਤੋ 
ਪਹਰੀ ਦੈ ਜਨ ਹੀ ਉੱਚੇ ਹਨ; ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਪੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । (ਉੱਚਾ) ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ । 
ਆਪ ਨੇ(ਇਹ)ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ - ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਤਿਨਾਮ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ 
ਨਾ ਜਾਣੋਂ । “ਲੱਖਾਂ ਦੋਲਤਾਂ ਸਨ।$ਕਬੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ(ਸਭ ਕੋਈ)ਜਾਣਦਾ 
ਹੈ।(ਅੰ) ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ: ਗਿਆਨੀਤਪੀ,ਜਪੀ, ਧਿਆਨੀ, 
ਗੁਣੀ, ਗਿਹਸਤੀ ਤੈ ਅਤੀਤ । “ਲੋਈ ਨੂੰ ਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । "ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਦੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ । 

#ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਉਂ -ਪਾਠ ਹਨ: -''ਸਭ ਤੇ ਉਚੇ 
ਜਾਨੀਅਹਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ” । “ਤਾਕਉ ਕੋਈ ਅਪਰਿ ਨ ਸਾਕੈ ਜਾਕੀ ਭਗਤਿ ਮੇਰਾ 
ਪ੍ਰਝੁ ਮਾਨੈ””॥ “ਪੰ ਿਤ ਸੂਰ ਛਤ੍ਰਪਤਿ ਰਾਜਾ ਭਗਤ ਬਰਾਬਰਿ ਅਉਰੁ ਨ ਕੋਇ? ।। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧੬੯) ਰਿਤ ੩ । ਐਸ ੪੪. 

ਜਿਹ ਤੇਜ ਗਹੀਰੈ#। ਗਰਜਤਿ ਜੀਤਜੋ ਜਗਤ ਕੋ ਸਗਰੋ ਹਿੰਦੁਵਾਨਾ। 
ਅਜ਼ਮਤਿ ਤਾਂਹਿ ਕਬੀਰ ਕੀ ਦੇਖੀ ਇਕ ਥਾਨਾ॥ ੩੨॥ ਕੀਨਿ ਬੈਦਗੀ ̀  
ਨਿਕਟ ਹੁਇ ਕਰਿ ਕਦਮ” ਸਲਾਮੁ । ਕਹਾਂ ਜੁਲਾਹਾ ਰੈਕ ਸੋ ਕਿਤ ਸ਼ਾਹ 
ਤਮਾਮੁ' । ਯਾਂਤੇ ਸੁਨੀਐ ਸਿੱਖ ਸਭਿ; ਜੋ ਸਿਮਰਹਿ ਨਾਮੁ । ਸੋਈ ਗੁਰ ਕਾਂ 
ਸਿੱਖ ਬਡ ਸਭਿ ਤੋ ਅਭਿਰਾਮੁ॥੩੩।ਮੁਖ ਤੇ ਕੌ ਮਨ ਤੇ ਸਦਾ ਲਿਵ ਨਾਮ 
ਲਗਾਵੈ । ਹਾਥਨਿ ਤੇਂ ਕਰਿ ਟਹਿਲ ਕੌ ਸਿਖ ਮੈਤ ਰਿੜਾਵੈ।ਸੋ ਮਮ ਪਾਰੋ 
ਅਧਿਕ ਹੈ ਬਸਿ ਰਹੋਂ ਸਦੀਵਾਂ'। ਕਰਣੀ ਉਚੀ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਰਾਖਹਿ 
ਮਨ ਨੀਵਾਂ ॥ ੩੪॥ ਤਨਹੈਤਾ ਕੋ ਤਯਾਗ ਕਰਿ ਬ੍ਹਮਹੈਤਾ ਗਾਢੇ । ਏਕ 
ਰੂਪ ਕੋ ਜਾਨ ਕਰਿ ਨਾਨਾ ਕੌ ਕਾਵੇ”। ਜਾਨੈ ਸਾਚਾ ਏਕ ਕੋ ਲਖਿ ਝੂਠ 
ਅਨੇਕੋ“ ।-ਉਂਪਜਨਹਾਰ ਸ ਬਿਨਸ ਹੈ-ਇਮ ਧਰਹਿ ਬਿਬੇਕੋ” ॥ ੩੫ ॥ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਮ ਕਹਿ ਕਰਿ ਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿੱਖਨ ਪ੍ਰਤਿ ਉਪਦੇਸ਼ । ਬੈਠੇ 
ਕੇਤਿਕ ਚਿਰ ਉਠੇ ਮੰਦਰਿ ਗਏ ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ॥ ੩੬॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਬੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁਤੇ “ਕਬੀਰ ਸਮਾਂ ਬੂਬਨਿ” ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਤੀਨ ਚਤ੍ਹਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ।੪੩॥ 

੪੪. [ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਕ ਇਕ ਸਿੱਖਣੀ] । 
`_ ਫੋਹਗਾ ॥ ਬੀਤਕੋ ਵਾਗਨ ਚੋਤ ਜਬਿ ਨਿਕਟ ਮੇਖ ਸੈਕ੍ਰਾਂਤ। ਦਰਸ਼ਨ 
ਪਰਸਨ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗਨ ਸੈਗਤਿ ਉਮਡਾਤਿ ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਦਿਨ ਪਤਿ ਜਸ 
ਪਸਰਹਿ ਜਗ ਜਜੋਂ ਜਯੋ। ਮੇਲਾ ਅਧਿਕ ਮਿਲਤਿ ਹੈ ਤਜੋਂਤਜੋਂ। ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ 
ਤੇ ਮੈਗਤਿ ਚਹਿ ਐਸੇ । ਗਨ ਚਕੋਰ ਸਸਿ! ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੈਸੇ॥ ੨॥ ਜਨੁ ਘਨ 
ਘਟਾ ਘੋਖ ਕਹੁ ਚਾਹਤਿ। ਦਾਸ ਕਲਾਪ ਕਲਾਪਿ ਉਮਾਹਤਿ' । ਬੈਧਿ ਟੋਲ 
ਪਰ ਟੋਲ ਬਿਸਾਲੋ । ਚਲਹਿ ਪੰਥ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਸਿਖ ਜਾਲੋ॥੩॥ ਗਾਵਹਿ 
ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੇਮ ਰੋਗ ਰਾਤੇ । ਭਾਉ ਪਰਸਪਰ ਕਰਿ ਹਰਖਾਤੇ । ਆਪਸ ਮਹ 
ਸੇਵਹਿ ਅਨੁਰਾਗੀ । ਗੁਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਅਧਿਕ ਚਿਤ ਜਾਗੀ॥ ੪ ॥ ਨਈ 
ਰੀਤਿ ਧਰਿ ਸ਼ੁਭ ਮਤਿ ਮਤ੯। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਫਤੇ। ਜੁਗਮ ਸਸ 
ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ; ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ । “ਸਾਰੇ ( ਦੇਸ਼ ) ਦ। ਤੇਸਦਾ ਸੈਂ ਤਿਸ ਦੇ ਵਸੀ ਰਾ । $ਅਨੇਕਤਾ 
ਦਾ ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰੇ । “ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਬੂਠਾ ਜਾਣੇ । <ਵਿਸਾਖੀ 1 “ਚੰਂਦਮਾਂ । "ਜਿਵੇਂ ਗੁਹੜੀਆਂ 
ਘਣਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੇਰ ( ਤਿਵੇਂ ) ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਉਮਾਹੁੰਦੇ ਹਨ [ ਸੈਸ:, ਕਲਾਪ= 

_ਸਾਂਰੇ। ਕਲਾਪੀ=ੰਮੋਰ । ੯ਮਸਤ ਹੋਏ । #ਸਿਕੈਂਦਰ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੀ ਬੇਚਲ 
ਦਿਤੀ ਸੀ । “ਕੁਜਾ ਬਾਂਧਿ ਭਿਲਾ ਕਰਿ ਡਾਰਿਓ” ਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਚਲ ਦਾ ਹਾਲ 
ਹੈ । ਸਿਕੰਦਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਦਰਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਖ ਸੂਰਜ । (੫੧੭੦) ਰਿਟੁ ੩ । ਅੱਸੂ ੪੪. 

ਕੈਘਾ ਕਰਿ ਲੋਠਾ । ਹੋਇ ਸੁਚੇਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਦੇਨਾਂ ॥੫॥ ਬੈਠਹਿੰ ਹੈਸਨਿ 

ਕੀ ਸਮ ਪੰਗਤ" । ਗੁਰੁ ਪੰਥ ਕੀ ਅਦਭੁਤ ਰੈਗਤ । ਸੋਹਿਤ ਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਮਸ਼ 

ਸਮੇਤ । ਮਨਹੁ ਜਨਾਇ ਦੇਵਤਨਿ ਭੋਤ'॥੬॥ ਰਹਿਤ ਕਹਿਤ ਕੇ ਸਹਿਤ 

ਬਿਸਾਲੇ । ਸ਼ਸਤਨਿ ਧਾਰਹਿੰ ਬੀਰ ਮੁਛਾਲੋ । ਸੈਗਤਿ ਚੱਲਿ 'ਅਨੰਦਪੁਰਿ 

ਆਈ। ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਭੇਟਨਿ ਲਕਾਈ ॥ 7 ॥ ”ਂਦਿਵਸਿ ਵਿਸੋਏ ਕੌ 

_ ਜਥਿ ਆਯੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਰਨ ਫਰਸ਼ ਡਸਾਯੋ । ਉਚੇ ਥਾਨ ਸਿੰਘਾਸਨ 

ਬਿਰਨੋਅਨਗਨ ਮੇਲ ਆਨਿ ਤਹਿ ਜੁਰਜੋ ॥੮॥ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਤਨ ਬਸਤਰ 

ਸ਼ਸਤੁ ਧਰਿ । ਜ਼ੇਵਰ ਜਬਰ ਜਵਾਹਰ ਮੈ ਜਰ ਸ਼ੇਰ ਗੁਫਾ ਤੇ ਨਿਕ 

ਜੈਸੇ । ਸਦਰ ਸਦਨ ਤਯਾਗ ਕਰਿ ਤੈਸੇ ॥ ੯॥ ਹਯ ਪਰ ਚੇਢੇ ਸਭਾ ਬਲ 

ਆਏ। ਲੌਕ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ । ਬੈਠੇ ਜਾਇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵੈਰ । 

ਸੈਗਤਿ ਝ੍ਕੀ ਬ੍ਰੰਦ ਇਕ ਬੇਰ ॥ ੧੦ ॥ ਅਰਪਿ ਅਰਪਿ ਕਰਿ ਅਨਿਕ 

ਅਕੋਰ । ਬੈਦਹਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਰ ਜੋਰਿ । ਦੇਖਤਿ ਨਹਿੰ ਲੋਚਨ ਤ੍ਰਿਪ- 

_ਤਾਵਹਿੰ। ਬਹੁ ਸੈਦਰਤਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਵਹਿ ॥ ੧੧॥ ਸੈਗਤਿ ਕੀ ਹੋਈ 

ਬਡ ਭੀਰ। ਪਿਖ ਪਿਖਿ ਸਿੱਖਨ ਖੋਵਤਿ ਪੀਰ । ਆਛਾਦੇ ਮੁਖ ਸਿਖਨ 

ਆਵੈਂਂਪਹੁੰਚਹਿ ਨਿਕਟ ਨ ਪੁਨ ਹਟਿ ਜਾਵੈ॥੧੨॥ਬਡੀ ਭੀਰ ਪੁਰਖੰਨ 

ਕੀ ਹੇਰਹਿ । ਚਹਹਿ ਅਧਿਕ ਹ੍ਰੈ ਸਕੈ ਨ ਲੋਰਹਿ ਮਨ ਗਤਿ ਲਖਿ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਤਿਹ ਪਾਸੀ । ਕਰਸੋ ਪਠਾਵਨਿ ਸਿਖ ਅਰਦਾਂਸੀ ॥ ੧੩॥ ਲਕਾਇ 

ਹਜ਼ੂਰ ਖਰੀ ਕਰਿ ਨੋਰੇ। ਕਰ ਕੋ ਜੋਚਿ ਗੁਰੂ ਢਿਸ਼ ਰੇ।ਤਿਸਕੁ 

ਕੇ ਜੋ ਨਰੁ ਔਰ । ਬੈਠੇ ਸਭਾ ਬਿਖੈ ਤਿਸ ਠੌਰ ॥ ੧੪॥ ਘੂੰਘਣ ਕਾਵੇ 

ਮਸਤਕ ਟੇਕਾ।ਖਰੀ ਅਗਾਰੀ ਜਲਧਿ ਬਿਬੇਕਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਫੁਰਮਾਵਨਿ 

ਕੀਨਾ । “ਕਹੁ ਸਿਖਣੀ ! ਇਹ ਕਯਾ ਚਿਤ ਚੀਨਾ£ ॥੧੫॥ ਲਬ ਗੁਰੂ ਕੇ 

ਤੋ ਕਹੁ ਆਛੈ। ਤਉ ਸਨਨਿ ਹਿਤ ਸੈਗਤਿ ਬਾਛੇਨਿਜ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਿਦੇ 

_ਕਰਿ ਬਾਹਰ? । ਕਰਹੁ ਸੁਨਾਵਨਿ ਸਭਿ ਮਹਿ ਜ਼ਾਹਰ॥੧੬॥ ਕਰ ਜੋਰਤਿ 

_ ੧ਨੈਸਾਂ ਵਰਗੀ ਪੰਗਤ ਵਿਚ । “ਮਾਨੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਆਦਿ ਦੀ 

ਰੀਤ ਕੇਸ ਦਾਹੜਾ ਸਮੇਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤੈ ਸਿੱਖ ਦੇਵਤੇ ਹਨ। ਵਿਚ ਜੜੇ ਹੋਏ । “ਘੁੰਡ 

ਕੱਢੇ ਇਕ ਸਿੱਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ । “ਨੌੜੇ ਨਹੀਂ' ਸੀ ਪਟੰਚਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਈ ਸੀ , “ਗੁਰੂ 
ਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੈਨੂੰ । “ਰਿਦੇ ਦਾ ਪ੍ਗਟ ਕਰ । ਰ 

#ਇਥੋਂ ਮੈ ਸਾਖੀ ਦੀ ੩੪ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਆਰੰਭ ੮ਈ ਹੈ। 

ਤੇ ਕੂ (ਨੇ 1 ਹੂ 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧੭੧ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੪੪. 

ਤਬਿ ਤ੍ਰਾ _ਉਬਾਚੇ । “ਸਨੀਐ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਸਾਚੇ ! ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ 
ਰਾਇਪੁਰਿ ਮੇਰੇ । ਹਤੀ ਕੁਮਾਰੀ ਜਬਿ ਇਕ ਬੇਰੇ ॥੧੭॥ ਇਕ ਸਾਧੂ ਬਯ 
ਬਿਿੱਧ ਉਦਾਰਾ। ਆਨਿ ਰਹਜੋ ਹਮ ਸਦਨ ਮੜਾਰਾ।ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਮਾਤਪਿਤ 
ਮੇਰੇ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਤੇ ਆਦਿ ਘਨੇਰੇ ॥੧੮॥ ਸੈਮਤ ਪੰਚ ਰਹਜੋ ਸੁਖ ਪਾਏ। 
ਮੈਂ ਭੀ ਸੇਵ ਕਰੋਂ ਹਿਤ ਲਾਏ । ਕਥਾ ਸੁਨਾਇ ਅਨੈਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ । ਮੈਂ ਗੀ 
ਸੁਨਤਿ ਰਹੀ ਤਿਸ ਬਾਰਾ ॥ ੧੯ ॥ ਖੱਤ ਸਤ ਬਰਸਾਣੇ ਗਾਮੂ । ਮੁੜਕੋ 
ਬਯਾਹ ਦੀਨਿ ਤਿਨ ਧਾਮੂ । ਤਿਸ ਕੀ ਸਿਖਣੀ ਮੁਝ ਕੋ ਜਾਨੈ । ਸਿਖ ਭੀ 
ਗੁਰਮੁਖ ਭਲਾ ਪਛਾਨੌ ॥੨੦॥ ਸਿੱਖ ਸੈਤ ਜੋ ਵਹਿਰ ਨਿਹਾਰੇਲੋ ਆਵਤਿ 
ਹੈ ਸਦਨ ਮਝਾਰੇ । ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਂ ਮੈਂ ਪੀਸ ਪਕਾਵੇਂ । ਲੋਹਿ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਿ ਤਯਾਰ 
ਛਕਾਵੇਂ ॥ ੨੧॥ ਭਰਤ ਸਾਥ ਰਹੀ ਬਨ ਮੇਰੀ । ਸਿੱਖਨ ਸੇਵਾ ਕਰ 
ਘਨੋਰੀ । ਸੈਤਨਿ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਸੁਨਜੋਂ ।-ਤ੍ਰਿਯ ਕੋ ਇਕ ਅਲੈਬ ਪਤਿ 
ਗੁਨ੧॥੨੨॥ਯਾਂਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋਂ ਮਹਾਨ।ਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤਿ ਹੀ ਜਾਨ॥ 
ਮਮ ਸਸੁਰੇ ਕੋ” ਸਭਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ । ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਸੈਗ ਸਭਿ ਦਾਰਾ ॥ ੨੩॥ 
ਤੁਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਸਭਿ ਆਵੈਂ । ਮਮ ਪਤਿ ਸਹਿਤ ਦੇਖਿ ਪਨ ਜਾਵੈ।ਸੈਂ 
ਪਾਪਣ ਬਿਨ ਭਾਗ! ਬਿਚਾਰਾਂ । ਗੁਰ ਸਰੂਪ ਨਹਿ ਕਬਹਿ ਨਿਹਾਰ॥੨੪॥ 
ਗਨ ਸਿੱਖਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੌਂ।ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਚਿਤਵਨਾ ਧਰੌ।ਅਰੁ ਮੈਂ ਰਿਦੇ 
ਬਿਚਾਰਤਿ ਬਾਤੀ ।-ਕੋ ਸੇਵਹਿ ਸਿਖ ਮਮ ਪਸ਼ਚਾਤੀ-॥ ੨੫ ॥ ਸਭਿ ਕ- ` 
ਟਬੀਅਨਿ ਅਬਿਕੋ ਆਨੀ । ਲਖਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਢਾਹਿ ਮਹਾਨੀ।ਮਮ ਪਤਿ 
ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀ ਨਹੀਂ । ਤਉ ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਸੈਗੀ ਰਹੀ ॥ ੨੬ ॥ ਇਤ ਕੌ 
ਚਲਿ ਆਈ ਤੁਮ ਖਾਹੀ/ਤਉ ਧਯਾਨ ਮਮ ਲੰਗਰ ਮਾਂਹੀ । ਰਾਵਰਿ ਨਿਕਟ 
ਭੀਰ ਪਿਖਿ ਭਾਰੀ । ਹਟੀ ਆਵਤੀ ਰਿਦੈ ਵਿਚਾਰੀ” ॥ ੨੭॥-ਮਮ ਪਾਪਣ 
ਕੌ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਾਂ । ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਈ ਤਊ ਨ ਲਹਾਂ । ਜਾਇ ਕਰੋਂ ਸੈ 
ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ-।ਤਮ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਲਖਿ ਭੇਵਾ ॥ ੨੮ ॥ ਪਠਜੋ ਸਿੱਖ ਤਿਨ 
ਜਾਇ ਹਕਾਰੀ । ਨਿਕਟ ਹੋਇ ਮੁਝ ਸ਼ੈਗਉਚਾਰੀ।-ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਹਿ ਬੁਲਾ- 
ਵਨ ਕਰਯੋ-।ਸੁਨਿ ਅਨੰਦ ਮੇਰੋ ਉਰ ਭਰਯੋ ॥੨੯॥ ਦਯਾ ਕਰੀ ਮੁਝ ਆਪ 
ਹਕਾਰਾਂ । ਆਪ ਕ੍ਿਪਾਲੂ ਬਿਰਦ ਸੈਂਭਾਰਾ । ਮੁਝ ਪਰ ਹੁਕਮ ਹੋਹਿ ਜਿਸ 
ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਇਕੋ ਪੜੀ ਹੈ (ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ) ਸਮਬੀ ਹੈ । “ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ । ਵਵਿਚਾਰੀ 
ਨੇ। $ਮੜੀ ਤੈ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਆਂਵਦੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ । 



.ਸ੍ਰੀ ਗੂਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੧੭੨) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਕ ੪੪, _ 

`_ ਭਾਂਤੀ । ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋਂ ਸੋ ਬਾਤੀ? ॥ ੩੦ ॥ ਸੁਨਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਭਏ 

ਰ ਪ੍ਰਮੈਨ । ਕਹਯੋ ਬਚਨ 4ਸਿਖਕੀ ਤੂੰ ਪੈਨ ! ਨੈਹਰ'” ਸਾਹਰ ਪੈਨ ਸੁ ਤੇਰੇ। 

ਰ ਜਿਸ ਨੈ ਸ਼੍ਰੋਣ ਸੁਨੋਂ ਇਕ ਬੇਰੇ॥ ੩੧ ॥ ਧਰਯੋ ਸਿਦਕ ਸੇਵਨ ਸਿਖ 
ਸੈਤ'।ਤਥਾਂ ਸਿਦਕ ਰਾਖਜੋ ਬਿਚ ਕੌਤ।ਹਮ ਭੀ ਤੁੜ ਪਰ ਭੇਟ ਚਵਾਵੈ” 
ਪਤ ਭਰਤਾ ਤੇਰਾ ਜਬਿ ਆਵੈ॥੩੨॥ਹੇ ਦੇਵੀ!ਅਬਿ ਕਰਹੁ ਪਯਾਨਾ। ਭਈ 
ਭਾਵਨ) ਪੂਰ ਮਹਾਨਾ । ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਘਰ ਹੀ ਮਹਿ ਰਹੋ। ਰਾਹ ਮਿਲਣ 
ਗੁਰ ਕੋ ਸੋ ਲਹੋ? ॥੩੩॥ ਸਠਿ ਕਰਿ ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਮਹਿ ਗਈ। ਭਰਤਾ ਸਾਥ 
ਬਾਤ ਕਹਿ ਦਈ।ਉਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਗਏ । ਅਪਰ ਸਕਲ ਨਿਜ ਨਿਜ 
ਬਲ ਭਏ ॥੩੪॥ ਸੁਪਤਿ ਹੋਇ ਕਰਿ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ । ਭਈ ਪ੍ਰਾਤਿ ਪੁਨ 
ਸਭਾ ਲਗਾਈ । ਪਤਿ ਕੋ ਖੈਗ ਲੀਨਿ ਤਿਹ ਨਾਰੀ । ਖਰੀ ਭਈ ਸੋ ਗੁਰੂ 
ਅਗਾਰੀ ॥ ੩੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬੂਬਯੋ ਤਿਸ ਬੇਰੀ । ਪਸਿੱਖਣੀਏ ! ਸਿਖਣੀ 
ਕਿਸ ਕੇਰੀਊ% ਸ਼ਰਮਾਵਤਿ ਪੁਨ ਨਾਰਿ ਉਬਾਚੇ । “ਸੁਨੀਅਹਿ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ 
ਪ੍ਕੁ ਸਾਚੇ ॥ ੩੬॥ ਜੇ ਕਰਿ ਗੁਰ ਹੋਵਤਿ ਅਨਜਾਨ। ਤੋਂ ਬਤਾਵਬੇ ਹੇਤੁ 
ਬਖਾਨ? । ਸੈਗਤਿ ਸਨਤਿ ਭਨਯੋਂ“ ਤਿਸ ਬੇਰੀ । “ਕਹੁ ਸਿੱਖਾਂ ! ਸਿਖਣੀ 
ਇਹੁ ਤੋਰੀ?” ॥੩੭॥ ਸਿੱਖਬਾਕ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥“ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੁਰ ਕੋ ਸਭੈ 
_ਮਮਤਾ ਛੋਡੀ ਦੂਗ ਦੇਹਿ ਸੈਜੋਗੀ ਨਾਰਿ ਹੈ ਸਿਖ ਸਿਖਣੀ ਗੁਰ ਧੂਰ$#”॥ 
੩੮ ॥ ਚੌਪਈ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਫੁਰਮਾਵਨ ਕੀਨਾ । “ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਅਧਿਕ 
ਪ੍ਰਬੀਨਾ । ਨਹਿੰ ਪਰੈਤੁ ਤੋ ਕਹੁ ਸੁਧ ਕੋਈ । ਹੋਹਿ ਜਾਹਿਗੀ ਸਨੀਅਹਿ 
ਸੋਈ ॥੩੯॥ ਪ੍ਰਥਮ ਜਨਮ ਕੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ। ਹੁਤੋ ਤੁਹੀ ਸਿਮਰਤਿ ਹਰਿ 
ਧੀਰ । ਹੁਤੀ ਤਬਹਿ ਇਹ ਸਿਖਣੀ ਲੋਈ। ਇਕ ਦਿਨ ਕਹਜੋ ਸੁਨਹੁੰ ਤੁਮ 
ਸੋਈ ॥੪੦॥-ਲੋਈ ! ਸੁਨਹੁ ਜਨਮ ਤੈਂ ਧਰਜੋ । ਕੌਨ ਲਾਭ ਤੈ' ਖਾਟੰਨ 
ਕਰਯੋ-ਸਠਿ ਕੈ ਕਹਤਿ ਭਈ ਸੈਗ ਤੋਹਿ।-ਅਜਹੁੰ ਰੀਝ ਸੇਵਾ ਕੀ ਮੋਹਿ 
<॥ ੪੧ ॥ ਤਬਿ ਕਬੀਰ ਤ੍ਰਿਯ ਸਾਬ ਕਹੇਹੀ ।-ਨਹਿੰ ਗ੍ਰੇਹੀਨਿ ਰਾਹ ਹਇ 
ਏਹੀ” । ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰਤਾ ਕੀ ਹੋਇ । ਉਚਿਤ ਭਾਰਜਾਂ ਧਾਰਹਿ ਸੋਇ ॥ 

“ਆਪੇ । “ਸਿਖਾਂ ਸੋਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਵਿਚ ਸਿਦਕ ਧਾਰਿਆ ਹੈ । <ਅਸੀਂ ਬੀ ਤੇਰੀ ਕੁਛ ਭੇਟਾ 
ਕਰਾਂਗੇ । “ਪਰ (ਤਦੋਂ) ਜਦ ਤੇਰਾ ਭਰਤਾ (ਨਾਲ) ਆਵੇਗਾ । “ਮੈਗਤ ਦੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਨੇ ਕਿਹਾ । “ਦੇਹ ਦੇ ਮਜੋਗ ਕਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇ' ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਗੁਰੂ ਕੇ 
(ਚਰਨਾੰ ਦੀ) ਧੂੜ ਹਾਂ । “ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ । ਮਪਾ:-ਸਿਖ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਧੂਰ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧੭੩ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੪੪, 

੪੨॥ ਸੇਵਾ ਕਰਨਿ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਰੀ । ਜਨਮ ਧਰਹੁ ਪੁਨ ਜਗ ਇਕ ਬੇਰੀ। 
ਘਰ ਖੱਤ੍ਰੀ ਜਨਮਜੋਂ" ਇਸ ਕਾਲਾ । ਹੁਇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੰਥ ਬਿਸਾਲਾ 
॥ ੪੩ ॥ ਗੁਰ ਦਰਸਹਿੰ ਗਰ ਬਾਕ ਸੁਨੈ ਹੈਂ । ਪੁਨ ਉਧਾਰ ਸੇਵੇ ਹੁਇ ਜੈ 
ਹੈ-। ਸੁਨਿ ਲੋਈ ਚਰਨਨਿ ਪਰ ਪਰੀ । ਦੀਨ ਹੋਇ ਤਬਿ ਬਿਨਤੀ ਕਰੀ॥ 
੪੪॥-ਤੁਮ ਭੀ ਦਾਸੀ ਕੋ ਮਤ ਤਯਾਗਹੁ । ਮੇਗੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਦੇਖਿ ਅਨੁਰਾਗਹ 
-1 ਕਹਯੋ ਕਬੀਰ-ਸਾਧਨੀ ! ਸੁਨੀਏ । ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਭਲ ਜਨੀਏ ॥ 
੪੫॥ਭਈ ਭਾਵਨਾ ਜੇ ਇਮ ਤੋਹੀ । ਜਨਮ ਹੋਇ ਤੇਰੇ ਮੈਗ ਮੋਹੀ-ਇਮ 
ਕਹਿ ਜਨਮ ਧਰਜੋ ਤਵ ਦੋਈ । ਪੂਰਬ ਕੀ ਸੁਧ ਰਹੀ ਨ ਕੋਈ? ॥੪੬ ॥ 

___ਕਹੜੋ ਕਿ “ਸਮਾਂ ਸੁ ਪੂਰਬ ਤੇਰਾ।ਗੁਰ ਬਿਨ ਨਹਿ ਜਾਗਹਿਂ ਇਸ ਬੇਰਾ! । 
ਇਤਲੋ ਕਹਿ ਗੁਰ ਕੀਨਿ ਪ੍ਸਾਦਿ।ਨਿਜ ਕਰ” ਦੀਨਿ ਕਰਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ । 
੪੭॥ਸਿਖ ਸਿਖਣੀ ਮੁਖ ਪਾਵਨ ਕੀਨਾ। ਖੁਲਿ ਕਪਾਟ ਭਾ ਠਾਟ ਨਵੀਨਾ। 
ਜਾਗਜੋ ਬੋਧ ਸਕਲ ਸੁਧਿ ਆਈ । ਜਿਮ ਜਿਮ ਬੀਤੀ ਮਤਿ ਬਿਸਮਾਈ 
॥ ੪੮ ॥ ਬੋਲੋ ਹਾਥ ਜੋਰਿ;ਮੁਖ ਜੋਵੈਂ । “ਹਮ ਪ੍ਰਤਿ ਬਾਕ ਆਪ ਕੋ ਹੋਵੈ 
੬ਕਰੀ ਬੀੜ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਬ ਜਬੈ।ਦਯੋ ਬਿਦੇਹ ਦਰਸ ਤੁਮ ਤਬੈ॥੪੯॥ਅਬਿ 
ਇਸ ਦੇਹ ਸਹਿਤ ਹੱਇ ਆਏ।ਪੂਰਬ ਬਾਣੀ ਦੇਹ ਸੁਨਾਏ । ਜਿਸ ਕੋ ਸੁਨਿ 
ਕਰਿ ਸੈਗਤਿ ਪ੍ਰੀਤ । ਆਇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਿਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤਿ! ॥ ੫੦॥ ਤਬਿ 
ਕਬੀਰ ਗਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਏ । ਜਨਮ ਪ੍ਰਥਮ ਕੇ ਜਥਾ ਬਨਾਏ।ਕੋਗ ਪਾਇ 
ਕਰਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਬਿ ਇਹ ਫਰਮਾਯੋ ॥ ੫੧॥ “ਸਭਿ 
ਭਗਤਨਿ ਸਰਦਾਰ ਕਬੀਗਰਚਜੋ ਗੁਰੁ ਕਿਯਾ ਪੰਥ ਗਹੀਰ।ਅਬਿਸਿੱਖਨ 
ਘਰ ਜਨ ਮਹੁੰ ਜਾਇ ਸੁ । ਧਰਮ ਰਖਨ ਹਿਤ ਬੇਖ ਬਨਾਇਸ॥੫੨॥ 
ਕਲਿਜੁਗ ਕੋ ਕਰਿਬੋ _ਨਿਰਬਾਹੂ । ਉਤਰਉਂ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਘਰ ਮਾਂਹੂ? । 
ਸੁਨਿ ਪੂਭੁ ਤੇ ਸਿਖ ਸਿਖਣੀ ਜਾਗੇ/ਗਮਨੇ ਸਦਨ, ਜੋਗ ਕੋ ਲਾਗੇ॥੫੩॥ 
ਮਾਨਕੋਂ ਬਚਨ ਭਗਤ ਸਮੁਦਾਏ । ਸਿੱਖਨ ਘਰੇ ਜਨਮ ਧਰਿ ਆਏ। ਪੰਥ 
ਬਿਖੈ ਹੁਇ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ। ਤੁਰਕਨਿ ਸੈਗ ਜੈਗ ਮਹਿੰ ਜਾਗੇ ॥ ੫੪ ॥ ਭਯੋ 

` ਜਨਮ ਲੈਣਾ । ਐਵਾ ਕਰਦਿਆਂ । ਕਿਰਪਾ । ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। “ਸਾਡੇ ਨੀ 
ਆਪ ਦਾ ਹੋਰ) ਵਾਕ ਹੋਵੇ । $(ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ) । “ਤੁਸਾਂ ਤਦੋਂ ਬਿਦੇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਢਿੱਤਾ ਸੀ । 
"ਗੁਰੂ ਕਿਆੰ ਨੇ ਪੰਥ ਭਾਰੀ ਰਚਿਆ ਹੈ । “ਸੰ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ-ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧੭੪ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੱਸੂ ੪੫. 

ਖਾਲਸਾ ਤੇਜ ਬਿਸਾਲਾ । ਕੋਸ ਕਾਛ ਧਰਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਕਰਾਲਾ । ਭਏ ਬੀਰ ਰਸ 

ਮਹਿ ਸਵਧਾਨਾ । ਬਿਨਾ ਜੁੱਧ ਕਛ ਚਹੈਂ ਨ ਆਨਾਂ ॥ ੫੫ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁਤੇਂ “ਕਬੀਰ” ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਚਤਰ ਦੌ੍ਰਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਜੂ 
॥੪੪॥ ਬ੫. [ਪੌਮਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਤ ਹੋਕੇ ਰਿਹਾ । ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚਰਚਾ] । 
ਦੌਹਰਾ ॥ਪ੍ਰਬਤ ਪਤਹਿ'ਵਜ਼ੀਰ ਇਕ ਨਾਮ ਸੁ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਨਾ- 
ਵਤਿ ਨ੍ਿਪ ਪਠਜੋ ਸਧਿ ਬੁਧਿ ਬਿਖੇ ਬਿਲੀਦ ॥੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਅਨਿਕ ਮਤਨ 
ਕੋ ਸ਼ਕ ਮਤਿ ਬੇਤਾਂ' । ਸਨਿ" ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਨਨਿ ਜੇਤਾ।ਮਿਲਯੋ ਆਨਿ 
ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਸਾਬ । ਧਰੀ ਅਕੋਰ ਜੋਰਿ ਜੁਗ ਹਾਥ ॥੨॥ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿ 

ਪਰਮਾਨੰਦ । ਲਹਕੋ ਦਰਸ ਤੇ ਪਰਮਾਠੰਦ'”। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਕਾਰਿ 
ਬਿਠਾਰਾ।ਸੈਲਪਤਨਿ ਕੌ ਕਸ਼ਲ ਉਚਾਰਾ ॥੩॥ ਪੰਕਸ ਕਾਰਜ ਤੇ ਨ੍ਰਿਪਤ 
ਪਠਾਯਹੁ। ਕਹਹੁ ਕਾਜ ਜਿਸ ਹਿਤ ਚਲਿ ਆਯਹੁ । ਸੁਨਿ ਕਰ ਜੋਰਤਿ 
ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ ।“ਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ ਲਾਭ ਮਹਾਨਾ ॥ ੪ ॥ ਪਠਜੋ ਮੋਹਿ 
ਰਾਵਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ।-ਰਹੀਐ ਨਿਕਟ ਜਾਇ ਗੁਰਦੇਵਾ-- ਨ੍ਰਿਪ ਦਿਸ਼ਿ ਤੋ 
ਬਸਹੌਂ ਮ' ਤੀਰ । ਪਰਹਿ ਬਿਗਾਰ ਨਹੀ' ਕਿਮ ਧੀਗ॥੫ । ਲਿਖੋ ਮਿਜ਼ਾਜ" 
ਪਾਪ ਕੌ ਸਾਰਾ । ਕਾਰਜ ਪਰਹਿ ਸੁ ਦੇਹੁਂ ਸਧਾਰਾ । ਇਿੱਤਮਾਦਿਕ ਨਿਤ ਕੀ 

ਸੁਧ ਰਾਖਨਿ । ਪਠਜੋ ਦੂਤ ਕਰਿ ਇਮ ਅੰਭਿਲਾਖਨਿ£॥ ੬॥ ਇਤ ਰਾਵਰ 

ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਲੋਹੂ। ਅਧਿਕ ਲਾਭ ਢਲ ਮੋ ਕਹੁ ਏਹੂ।ਸਨਿ ਸਨੇਹ ਸ਼ਾਨੀ 
ਤਿਸ ਬਾਨੀ । ਸਨਮਾਨਜੋਂ “ਰਹੁ ਨਿਕਟ? ਬਖਾਨੀ ॥ ੭ ॥ ਪਰਮਾਨੈਦ 

ਰਹਨਿ ਹਿਤ ਹਰਖਜੋ । ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪਰਖਜੋਂ । ਰੋਜ ਰਜਤਪਣ 
ਪੰਜ ਦਿਵਾਏ। ਦੂਤ ਪਨੋ ਲਿਖਿ ਪਠਨ ਕਮਾਏ ॥੮॥ ਸਭਾ ਲਗਹਿ ਪ੍ਰਭੁ 
ਕੀ ਜਿਹ ਸਸੈਂ।ਆਇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਰਸ ਕਰਿ ਨਮੈਂ । ਬੈਠਹਿ ਨਿਕਟ ਅਧਿਕ 
ਬਧਿਵੈਤਾ । ਭਲੀ ਬਾਰਤਾਂ ਭਨਤਿ ਸੁਨੰੰਤਾ ॥ ੯ ॥ ਇਕ ਦਿਨ ਲਗ਼ਯੋ 

ਦਿਵਾਨ ਮਹਾਨਾ।ਸਤਿਗੁਰ ਬੀਚ ਬਿਰਾਜੇ ਆਨਾ।'ਚਾਰੁ ਚਲਾਚਲ ਚਾਮਰ 
“ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ । "ਅਨੇਕ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਣਨ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ । <ਸੂਣਿਆਂ 
ਹੋਇਆਂ ਸੀ (ਉਸ ਨੇ) । $ਪਰਮ ਆਨੰਦ । “ਭਾਵ, ਸੁਖ ਸਾਂਦ । ਝਚਾਹ ਕਰਕੇ । “ਪਰਮ ਆਨੰਦ 

ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂ ਪਰੰਖਆ (ਉਸ ਨ) । ਦਰ ਤੇ ਓਚਲ ੌਰ ਦਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਬੁਲਦ ਐਂ 

ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਕੋਈ ਹੈਸ ਹੈ ਜੋ ਕਲਗ਼ੀ ਵਿਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਗਛੇ ਦੇਖਤੇ ਖਾਣ 

ਵਾਸਤੇ ਬੂਕ ਬੁਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡਰ ਖਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਵਿ ਜੀ ਦੀ 
_ ਉਪਮਾ ਬੈਨ੍ਹਣ ਦੀ ਲਾਕਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ । __ “ਸੌਂ ਸਾ: ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਖੀ । 

ਯੇ 



__ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ। (੫੧੭੫) _____ਰਿਤੁ ੩ । ਸੰਧੂ ੪੫. 
ਢੋਰੇ। ਇਮ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਵਤਿ ਜੁਗ ਓਰੇ ॥੧੦॥ ਕਲਗ਼ੀ ਮਹਿ ਮੁਕਤਾ ਵਲ 
ਗੁੱਛੇ । ਤਿਨਹੁੰ ਮਰਾਲ ਹੇਰਿ ਕਰਿ ਸ੍ਰੱਛੇ । ਭੁੱਛਨਿ ਜਨੁ ਚਾਹਤਿ ਛਕ 

ਆਵਤਿ । ਤਉ ਹਟਤਿ ਉਡ ਕਰਿ ਡਰਪਾਵਤਿ'॥੧੧॥ ਬੈਠੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਭ 

ਬਧਿਏਤੇ । ਅਨਿਕ ਬਾਰਤਾ ਕਬਤਿ ਸੁਨੰਤੇ । ਪਰਮਾਨੰਦ ਤਹਾਂ ਚਲਿ 

ਆਯੋ । ਪੁਥਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ ॥੧੨॥ ਬੈਠਯੋ ਨਿਕਟ ਹੋਇ ਕਰਿ 

ਤਬੈ । ਸ਼ੋਕਤਿ ਸਕਾ ਸਭਾਸਦ ਸਭੈ” । ਮਦਨ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਏਕ । ਸੋ ਭੀ 

ਸੇਵਤਿ ਜਲਧਿ ਬਿਬੇਕ ॥੧੩॥ ਸੈਨਯਾਸੀ; ਜੋਗੀ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸ਼ੁਭ 

ਮਤਿ ਸਭਾ ਮਝਾਰੀ । ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਪੰਥੰਨ ਜਥਾ । ਬਾਕ ਬਿਲਾਸ ਚਲੀ 

ਤਬਿ ਕਥਾ ॥ ੧੪॥ ਭਲੀ ਭਲੀ ਨਿਜ ਮਤਿ ਕੀ ਬਾਤੀ। ਸਗਰੇ ਕਰਤਿ 

ਭਏ ਬੱਖਜਾਤੀ । ਦਯਾਸਿੰਧ ਕੋ ਭਾਖਿ ਸੁਨਾਵੈਂ ।-ਹਮਰੇ ਇਮ ਕਰਤੇ 

ਗਤਿ ਪਾਵਹਿੰ=-॥੧੫॥ ਪੀਛੇ ਮਦਨ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ।ਬੋਲਯੋ ਕਰਿ ਜੋਰਤਿ 

ਬਡਭਾਗੀ । “ਸੁਨਹੁ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰ ਪਤਿਸਾਹੂ ! ਬਨਹਿ ਕੜਾਹੇ ਨਾਮ 

ਕੜਾਹੂ' ॥੧੬॥ ਮ੍ਰਿਦਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਅਚਤਿ ਸੁ ਸੁਖੈਨਾ । ਹਨੂਮਾਨ ਦੇਵੀਕੌ 

_ਦੈਨਾ । ਇਨ ਦੋਨਹੁੰ ਕੌ ਇਹੈ" ਪ੍ਰਸਾਦਿ । ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਹਿਲਾਦ” 

॥੨੭॥ ਸੋ ਪੁਸਾਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ । ਕ੍ਯੋਂ ਲੀਨੋ ਅਪੁਨੇ ਹਿਤ ਖਾਬੇ; । 

ਮੋਹਨ ਭੋਗ ਕਿਮ ਲਾਗਸਿ ਪਾਰੋ । ਹੁਤੋ ਬ੍ਰਿੱਧ ਸੇ ਖਾਇ ਸੁਖਾਰੋਊ॥੧੮॥ 

ਕਯਾ ਆਸ਼ੈ ਗਰ ਕੋ ਇਸ ਮਾਂਹੀ । ਬਿਦਤ ਬਖਾਨ ਕਰਹੁ ਹਮ ਪਾਹੀ” । 

ਤਬਿ ਸ਼੍ੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸਭਾ ਮਬਾਰੀ । ਕਥਾ ਪ੍ਥਮ ਕੀ ਸਕਲ ਉਚਾਰੀ ॥੧੯॥ 

ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ” । ਹੁਤੇ ਬਿਰਾਗੀ ਸਾਂਈਂਦਾਸ। ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ 
_ਕਰਤਿ ਹਰਿ ਗਾਬਾਬੂੜਤਿ ਭਯੋ ਜੋਰਿ ਜੁਗ ਹਾਥਾ॥੨੦॥-ਸ਼੍ਹੀ ਜਗ ਗੁਰ 

ਤਮ ਲੀਨ ਕਰਾਹੂ । ਕੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਕੇ ਮਾੰਹੂ ?-। ਸੁਨਿ ਕੈ ਪੂਸ਼ਨ 

੧ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਅੰਕ ੮ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ । "ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਭਾਸਦ 

ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਹਨ । =ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤ ਵਿਚ ਐਉਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਹ ਕਿ ਮੁਕਤੀ 

ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਉਸ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ । ਏਕੜਾਹੇ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਕੜਾਹ ਹੈ । “ਅਨੰਦ 

ਸਹਿਤ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਬੀ ਕੜਾਹ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਨਾਮ ਹੈ । “ਸ੍ਰੀ (ਗੁਰੂ _ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ) ਜੀ ਪਾਂਸ । #੫੧:-ਇਹੀ । 1ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ 

ਜ਼ਿਕਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ 

੧:-““ਨਿ੩ ਰਸੋਈ ਤੇਰੀਐ ਘਿਉ ਮੋਦਾ ਖਾਣੁ ।? ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 

ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਤੇ ਦਿਤੇ ਹਨ “ਪਧੂਰੇਂ ਪਤਾਲੋਂ ਲਈ ਕੜਾਹੀ” ਆਦਿ । 



ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। . ( ੫੧੭੬) ਚਿਤੁ ੩ । ਅੱਸੂ ੪੫, 

ਦੀਨਿ ਤਿਸ ਉੱਤਰ:-ਹਮ ਇਕ ਸਸੈ ਗਏ ਦਿਸ਼ਿ ਉੱਤਰ ॥ ੨੧॥ ਚਲੋ 
ਜ਼ਲੋਂ ਮਗ ਪਹੁੰਚੇ ਦੁਪਚਢੇ ਜਾਇ ਪਰਬਤ ਹਿਮਨਰ”। ਬੈਠੇ ਗਚਿਰ ਦੇਸ਼ 
ਕੌ ਦੇਖਿ। ਸਭਿ ਸੈਲਨ ਕੀ ਸੈਲ ਵਿਸ਼ੇਖ॥੨੨॥ ਕਿਤਿਕ ਸਮੈਂ ਮਹਿ ਸਿਧ 
ਅਰੁ ਨਾਥਬੋਲੋ ਆਨਿ ਹਮਾਰੇ ਸਾਬ ।-ਸੈਤਹੁ ! ਕਹਹੁੰ' ਅਦੇਸ ਅਦੇਸ । 
ਪੁਰਖ ਨਿਰੈਜਨ ਅਲਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਂ-॥ ੨੩ ॥ ਤਿਨਹਿੰ ਬਿਲੋਕਤਿ ਹਮਹਿਂ 
ਉਚਾਰਾਂ ।-ਸਤਿਕਰਤਾਰ ਸੱਤਿਕਰਤਾਰਾ । ਆਵਹੁ ਸਿੱਧਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੈ 
ਹੋ । ਬੈਠਹੁ ਨਾਮ ਨਿਚੈਜਨ ਲੀਹੋ-। ੨੪॥ ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਸਿੱਧ ਨਿਕਟ ਥਿਰ 
ਭਏ। ਚਾਹਤਿ ਕਰਾਮਾਤ ਕੁਛ ਲਏ। ਕਰਿਕੈ ਮਸਲਤ ਸਭਿਹੁੰ ਬਖਾਨੋ।- 
ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ ਤੁਮ ਤਪਾ ਮਹਾਨੇ ॥੨੫॥ ਇਸ ਪਹਾਰ ਪਰ ਥਿਰੇ ਅਗਾਰੀ। 
ਹਮ ਚਲਿ ਆਏ ਸਕਲ ਪਿਛਾਰੀ । ਸਿੱਧਨ ਕੋ ਸ਼ਾਨਿਗਧ ਉਦਾਰਾਂ“। 
ਕਰਹੁ# ਆਪ ਅਬਿ ਦੇਹ ਭੌਡਾਰਾ ॥੨੬॥ ਅਪਨਿ ਭੋਡਾਰੇ ਕੋਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ । 
ਅਚਵਾਵਹੁ ਸਭਿਕੋ ਅਹਿਲਾਦ”-।-ਸਾਂਈਂ ਦਾਸ'!ਸੁਨਹੁੰ ਤਿਹ ਸਮੇ।ਸਭਿ 
ਕੇ'ਮਨ ਕੀ ਜਾਨੀ ਹਮੇ' ॥੨੭ ॥ ਮਰਦਾਨਾ ਦਸਰ ਸ਼ੈਗ ਬਾਲਾ । ਸਿੱਧਨ 
ਢ੍ਰਿਗ ਬਿਠਾਇ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ਕਹਯੋ ਸਭਿਨਿ ਸਨ-ਸ਼੍ਹੀ ਕਰਤਾਰਾ । ਦੋ ਹੈ 
ਤਮ ਕੋ ਭਲੇ ਅਹਾਰਾ-॥੨੮॥ ਇਮ ਨਿਵਤਾ ਦੇ ਕਰਿ ਹਮ ਗਏਅਨਿਕ 
ਬਿਧਿਨਿ ਬਨ ਦੇਖਤਿ ਭਏ੯-1 । "ਸੁਨੀਐ ਮਦਨਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ!”। ਸ਼੍ਰੀ 
ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕਹਿ ਸਭਿ ਆਗੀ ॥ ੨੯॥ “ਗਏ ਦੂਰ ਜਗ ਗੁਰੂ ਅਰੋਕ । 
ਸੁਰਸਰਿ ਸਲਿਤਾ ਤਹਾਂ ਬਿਲੋਕਿ। ਤਿਸ ਕੇ ਤੀਰ ਤੀਰ ਚਲਿ ਜਾਤੇ । ਸਿਧ 
ਪਸ਼ਚਾਤ ਸਭਿਨਿ ਮਨ ਜਾਤੇ" ॥ ੩੦ ॥-ਸ਼ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਨ ਕੋ ਗਏ । 
ਕੈਦ ਮੂਲ ਫਲ ਆਨਹਿੰ ਨਏ । ਹਮ ਭੀ ਅਧਿਕ ਬਿੱਧ'” ਹੁਇ ਬੈਸੇਂ।ਮਖ 
ਮਹਿੰ ਦਸਨ” ਦਾੜ੍ਹ ਨਹਿੰ ਜੈਸੇ ॥੩੧॥ ਜਬਿ ਦੈ' ਹੈਂ ਹਮ ਕਹੈਂ ਸਨਾਇ। 
ਇਹ ਕਠੋਰ ਨਹਿੰ ਅਚਵੇ ਜਾਇ”। ਬਹੁਰ ਕਹਾਂ ਦੇਂ ? ਲੱਜਤਿ ਹੋਇ-। 
ਕਰਿ ਮਸਲਤ ਬਨਿ ਬੈਠੇ ਸੋਇ॥੩੨॥ ਮਦਨਦਾਸ ! ਸੁਨਿ ਗੈਗਕਿਨਾਰੇ। 
“ਹਿਮਾਲਯ ਤੋਂ' ਮੁਰਾਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ [ਹਿਮ੧ ਨ੍ਰ=ਬਰਢ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ] । ਮਸੀਂ` ਕਹਿਦੇ 
ਹਾਂ । ਆਪ ਨਿਰੈਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਲਖ ਹੋ। ੯ਪਹਿਲੋ' । ਬਹੁਤੀ ਬਿੰਧਾਈ 
ਵਾਲਾ । ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ । “ਆਨੰਦ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ) । "(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ) ਹੇ 
ਸਾਂਈਂਦਾਸ । ੯ਇਬੋਂ ਤਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਈਂਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ । "ਇਥੇ 
ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਦਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । "ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆਂ 
"ਕਬਹੂਤ ਬੁੱਢੇ । "ਦੈਦ। _5ਓਨੂਹੀ`ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ । = 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ! ( ੫੧੭੭) ਥਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੪੫. 

ਸ਼ੀ ਬਾਬਾ ਜਥਿ ਦੂਰ ਸਿਧਾਰੇ । ਤਬਿ ਸਿੱਧਨ ਕੇ ਧਰਿ ਧਰਿ ਰੂਪ । ਚਲਿ 
ਮਾਏ ਬਡ ਦੇਵ ਅਨੁਪ॥ ੩੩ ॥ ਦੇਕ ਸਿੱਧ ਸਿਕਤਾ" ਕਰਿ ਦੀਨਾਂ । 
ਦੁਸਰ ਤੇ ਜਲ ਕੋ ਕਰ ਲੀਨਗਦਈ ਬਿਕੂਤ” ਤੀਸਰੇ ਆਨ । ਮੇਵਾ ਲਯਾਏ 
ਸ਼ਪਰ ਸੁਜਾਨ ॥ ੩੪ ॥ ਦਾਖ; ਚਿਰੌਂਜੀ; ਮਿਰਚਾਂ ਆਦੇ । ਦੋ ਦੈ ਸੁੰਦਰ 
ਫਲ ਅਹਿਲਾਦੇ।ਅੰਤਰ ਧਕਾਨ ਭਏ ਪੁਨ ਸੋਈ । ਹਟੇ ਪੂਕੂ ਲਖਿ ਕਾਰਜ 
ਹੋਈ ॥ ੩੫ ॥ ਆਇ ਤਹਾਂ ਹੇਰੀ ਬਿਧਿ ਖਰੀ । ਦੀਰਘ ਸ਼ਿਲਾ ਕਰੀ ਇਕ 
ਖਰੀ । ਤਿਸ ਕੀ ਓਟ ਬਿਠਾਇ ਸ ਬਾਲਾ । ਸਿੱਧਨਿ ਸਾਬ ਭਨਜੋਂ ਤਿਸ 
ਕਾਲਾ ॥ ੩੬ ॥-ਕਰਿ ਬੈਠਹੁ ਪੰਕਤਿ ਸਮੁਦਾਈ । ਅਚਹ ਭੰਡਾਰ ਜਬਾ 

` ਮਨ ਭਾਈ-। ਸੂਨਿ ਕਰਿ ਹਏ ਤਬੈ ਸਿਧ ਘਨੋ । ਬਡੇ ਡੀਲ ਬਿਨ ਦੇਤਨ 
ਬਨੇ ॥੩੭॥ ਅਧਿਕ ਗੁਰੁ ਤਬਿ ਰਿੱਧਿ ਵਧਾਈ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੋਟ ਨ ਸਾਕਸਿ 
ਪਾਈ” । ਸਭਿ ਕੋ ਆਛੋ ਕਰਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਯੋ।ਦਿਯੋ ਤਿਤਿਕ ਜੇਤੋਂ ਮਨ ਭਾਯੋ 
। ੩੮ ॥ ਦਸਨ ਦਾੜ੍੍ ਬਿਨ ਖਾਇ ਸੁਖਾਰੇ । ਗਰ ਲਗਿ ਪੂਰੇ ਹਟੇ 
ਪਿਛਾਰੇ। ਪਾਇ ਬਿਸਮਤਾ ਸਭਿ ਸਿਧ ਬੋਲੋਂ।-ਪੈਨ ਪੈਨ ਤੁਮ ਤਪਾਂ ਅਤੋਲੇ 
॥੩੯॥ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੁਮ ਭੀ ਅਚਿ ਲੀਜੈ।ਦੀਰਘ ਸ਼੍ਰਾਦ ਪਾਇ ਪਰਸੀਜੈਂ' 
-। ਤਿਨ ਕੇ ਕਹੇ ਖਾਇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇ । ਪੁਨ ਸਿੱਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਲਾਇ 
॥ ੪੦ ॥-ਪਾਵਨ. ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਮਾਰਾ?.। ਜਿਸ ਖਾਧੇ ਹੁਇ ਪੁੰਨ 
ਉਦਾਰਾ । ਤਪ ਜਪ ਬਰਤ ਆਦਿ ਸਭਿ ਨੌਮੂ। ਪਾਇ ਪਰਮ ਫਲ ਅਜੈ ਸ 
ਪ੍ੌਮੂ-॥ ੪੧॥ ਬੋਲੇ ਸਕਲ ਸਿੱਧ ਹਇ ਰਾਜ਼ੀ ।-ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੁਮ ਅਧਿਕ 
ਤਪਾ ਜੀ।ਸਿਧ ਬਨ ਬਿਸ਼ਨ ਖੰਡਦਈ ਆਏ'।ਮਹਾਂਦੇਵ ਮੈਦਾ ਸ਼ੁਭ ਲੰਜਾਏ 
॥ ੪੨ ॥ ਜਲ ਘਿ੍ਤ ਬ੍ਹਮੇ ਦੀਨਸਿ ਆਨਿ । ਰਿਖਿਨਿ ਦਏ ਫਲ ਸੇਵ 
ਸੁ ਠਾਨਿ੯। ਕਪੜਾਂ ਪੜਦਾ ਸੂਤ ਕਾ ਜੋਇ । ਦੀਨੋ ਆਨਿ ਭਵਾਨੀ ਸੋਇ 
॥੪੩॥"ਤਮਰੇ ਪੱਖੀ ਸਭਿ ਰਖਵਾਰੀ।ਬਿਧਿ"ਹਰਿ ਹਰ" ਆਦਿਕ ਸਰ 
ਬਾਰੀ" । ਹਮ ਪਰ ਛਿਮਾ ਕਰਹੁ ਗੋਸਾਈਂ । ਕਿਸ ਮਹਿੰ ਸ਼ਕਤਿ ਕਰਹਿ 

ਖੰਡ । “ਮੇਦਾ ਯਾ ਰਵਾ। “ਅਚਾਰ ਯਾ ਪਜਾਲ ਬਿੱਛਦੇ ਫਲਦੀ ਗਿਠੀ,ਜੋ ਮੇਵੇ ਗਰੀ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।(ਅ)ਚਾਰ ਮਗਜ਼ । “ਦੋਣ਼ਾ ਨਾ ਪੈਸਕੇ“ਪ੍ਰਿਨ ਦੋਵੋਂ । 5ਸਿੱਧਾਂ _ 
ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਆ/”ਸੌ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ'ਏਹ ਹਮਾਰਾ ਸਿੱਧਜੀ ਪਾਵਨ ਕਣ ਪਰਸਾਦਿ” 
“ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਸਿੱਧ (ਦਾ ਰੂਪ) ਬਣ ਕੇ ਆਕੇ `ਖੰਡ ਦਿੱਤੀ । ੯ਰਿਖੀਆਂ ਨੇ ਫਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕੀਤੀ । ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ""ਬ੍ਹਮਾ । "ਵਿਸ਼ਨੂੰ । '੨ਸ਼ਿਵ । "£ਸਾਰੇ । ਰ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___, ( ੫੧੭੮) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੪੬. 
ਸੰਮਤਾਈ ॥ ੪੪॥ ਸੰਭਿ ਸੁਰ ਭੁਕਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਵਿ ਤੁਹਾਰਾਂ । ਜੋ ਨਰ ਕੱਲਿ 

_ਮਹਿੰ ਕਰਹਿ ਸੁਧਾਂਰਾ ।ਤੁਮ ਕੌ ਅਰਪੈ ਖਾਇ ਖੁਆਵੈ। ਹਤਿ ਕਰਿ ਕਲ- 

ਮਲ ਪੁੰਨ ਉਪਾਵੈ-॥੪੫॥ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬੇ ਤਿਨਹੁੰ ਉਚਾਰਾ।-ਖੌਪਾਂ ਸੋਂ 

ਜਾਸ ਮਹਿੰ ਡਾਰਾ । ਸੋ ਦੇਵੀ ਕੋ ਅਰੁ ਹਨਮਾਨ । ਪਾਇ ਕਾਮਨਾਂ ਕਰਹੁ 

ਜਹਾਨ॥ ੪੬ ॥ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਇ ਚਿਰੌਂਜੀ ਮੇਵਾ । ਤਿਸ ਕੋ ਭੋਗ ਲਗਹਿ 

ਗੁਰਦੇਵਾ । ਘਾਟ ਨ ਪਾਇ ਤ੍ਰਹਾਵਲ ਪੂਰਾ । ਸੁਚ ਸੋਂ” ਪਹੁੰਚੈ ਗੁਰ ਕੌ 

ਰੂਰਾ ॥੪੭॥ ਤੀਨਹੁੰ ਮਹਿ ਇਕ ਘਟ ਜੇ ਪਾਵੈ। ਤਿਸ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਗ 

ਨੋ ਲਾਵੈ--ਇਮ ਹੀ ਹੋਵਹਿ-ਸਿੱਧ ਬਖਾਨਾ” । ਸਕਲ ਭਏ ਤਬਿ ਅੰਤਰ 

ਧਜਾਨਾ ॥ ੪੮॥ ਜਾਨਹ ਤਬਿ ਕੋ ਸਾਂਈਦਾਸ ! ਮੋਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕੜਾਹੁ 

ਪ੍ਰਸਾਦਿ-। ਇਮ ਕਹਿ ਬਾਬਾ ਤੂਸ਼ਨਿ ਰਹੇ। ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੋਤਨਿ ਉਰ ਸੈਸੇ ਦਹੇ॥ 

੪੯॥ ਕਰਤਿ ਰਹੇਂ" ਸਿਖ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਭਿ ਕੋ । ਮਦਨਦਾਸ ! ਲਖੀਐ ਇਹ 

ਤਬਿ ਕੋ?। ਅਸ ਬਚ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕੇ ਸੁਨਿ ਕੈ।ਸਭਿ ਮਤ ਕੇ ਨਰ ਹਰਖ 
ਗੁਨਿਕੈ ॥੫੦॥ ਦੋਹਰਾ॥ ਹੇਤੁ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਇ/ਤਹਾਸੁ। 

` ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਲੋ ਸਭਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਂ॥੫੧॥ ਇਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ 
ਸੁਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁੱਤੇ “ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਪੰਚ ਦੱਤ੍ਰਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੩੫ ॥ 

ਰ _` ੪੬. [ਸੇਲੋ ਤੇ ਸੈਗਤ ਰੋਕ ਰਖੀ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ਼ੀ ਕਲਗੀਧਰ ਏਕ' ਦਿਨ ਕਰਿ ਤਨ ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨ । ਬਸਨ 

ਬਿਭੂਖਨ ਬਰ ਧਰੇ ਪਹਿਰੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸੁਜਾਨ ॥ ੧₹॥ ਰੌਪਈ॥ਸਿਰ ਪਰ ਸਤਿ- 

ਗੁਰ ਸ਼ਾਲ£ ਸਜਾਈ । ਸੁੰਦਰ ਦਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕ ਸੁਹਾਈ । ਆਨਿ ਸਿੰਘਾ- 
ਸਨ ਉਪਰ ਬੈਸੇ। ਸੁਰ ਗਨ ਮਹਿੰ ਸੁਰਪਤਿ” ਹੈ ਜੈਸੇ॥੨॥ ਲਗਜੋ ਦਿਵਾਨ 
ਮਹਾਨ ਸੁਜਾਨਾ । ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿੰ ਸਿਖ ਥਿਰ ਮਤਿਵਾਨਾਂ । ਹੁਕਮ 

ਕਰਕੋ“ਮੈਗਤਿ ਸਮੁਦਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਬਹੁ ਥਲ ਤੇ ਆਈ ॥੩॥ ਮਨੌ 

ਕਾਮਨਾ ਆਇ ਸੁ ਪਾਵੈ” । ਗਯੋ ਮੇਵੜਾ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਵੈ । ਤਬਿ ਸੈਗਤਿ 
ਸਗਰੀ ਚਲਿ ਆਈ।ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤਿ ਭਈ ਸਮੁਦਾਈ ॥੪॥ ਅਧਿਕ ਭੀਰ 

ਹੋਈ ਚਹੁੰ ਵੇਰੇ/ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਮਿਲੋ ਘਨੌਰੇਬੈਠੇ ਸ਼ੋਭਤਿ ਗੁਰ ਤਿਸ ਬੇਚੇ । 
ਪਾਂਦੇ ਹਨ । “ਬਣਾਵੇ (ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ) । “ਸੁੱਚ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ । “ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:- 

ਇੰਢ ਹੀ ਹੋਵੇ (ਤਥਾਸਤੂ) । “ਕਰਦੇ ਰਹੇ (ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ) । 5ਕਾੱਢੇ ਹੇਏ ਪਸ਼ਮੀਨੇ (ਦੀ 

ਦਸਤਾਰ) [ਫਾ:, ਸ਼ਾਲ] । “ਇੰਦ । #ਆਖੇਪਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ 

ਪੋਗਣਕ ਰੈਗਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ̀  _1ਇਹ ਹੈ ਸਾਖੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਾਬੀ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੧੭੯) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸ ੪੬, 

ਗਨ ਜੱਛਨ ਮੀਹੇਂ ਜਥਾ ਕੁਬਰੈ॥੫॥ਆਂਖ ਪਾਂਖਰੀ ਕਮਲ ਸਰੀਥੀ। ਬੜੀ 
ਭੀਰ ਸੈਗਤ ਕੀ ਦੀਖੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਿ ਤੇ ਫੁਰਮਾਵਨਿ ਕਰਸੋ। ਅਬਿ ਕੌ ਮੇਲਾ 
ਦੀਰਘ ਭਰਨੋ।੬॥ਦਿਨ ਦੈ ਤੀਨ ਕਿ ਰੋਕ ਰਖੀਜੈ'ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਜਾਨਿ 
ਨ ਦੀਜੈ।ਹਕਮ ਸੁਨਯੋਂ ਸਭਿਹੁੰਨ ਸਨਾਏ।ਬੈਠੇ ਭਟ ਰੋਕੇ ਸਮੁਦਾਏ ॥੭॥ 
ਕਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਘਰਿ ਚਹਿਤਿ ਸਿਧਾਯੋ। ਕਿਸ ਹੈ ਮਗ ਕੋ ਜਾਨਿ ਨ ਪਾਯੋ 
ਭਈ ਭਾਵਨਾ ਸਭਿਠਿ ਉਦਾਸਾ। ਤੀਨ ਦਿਵਸ ਰੋਕੇ ਚਹੁੰਪਾਸਾ ॥੮॥ਘਰ 

ਕੇ ਕਾਜ ਘਨੇ ਤਿਸ ਕਾਲਗ॥ਕਰਹਿੰ ਕਾਹਲੀ-ਜਾਹਿੰ ਉਤਾਲਾ-।ਦਿਪਤਿ 
ਤੇਜ ਗੁਰ ਕੋ ਸਭਿ ਹੇਰੇ। ਕੋਊ ਕਹਿ ਨ ਸਕਹਿ ਤਿਸ ਬੇਰੇ ॥ ੯॥ ਹੋਤਿ 

ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ । ਸੈਗਤਿ ਭਈ ਕਾਹਲੀ ਭੂਰ(ਦੇਸ਼ ਮਾਲਵੇ ਕੇ ਸਿੱਖ 
ਘਨੋਂ । ਤਿਨ ਮਿਲਿ ਬਜੋਂਤ ਬਿਚਾਰਜੋ ਮਨੰ॥੧੦॥ ਨਿਕਸਿ ਰੋਕ ਤੇ ਜਿਮ 
ਘਰ ਚਾਲੈ” । ਛੁਟਿਬੇ ਰਚਜੋ ਪ੍ਪੰਚ ਬਿਸਾਲ।ਇਕ ਸਿਖ ਸ਼ਵ ਸਮ ਸੀਵੀ 
ਪਾਯੋ“ । ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਬਹਤ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਗਾਯੋ ॥ ੧੧ ॥ ਲਯੋ ਉਠਾਇ 

ਰ ਕੰਧ ਪਰ ਸੋਊ । ਕਿਰਤਨ ਕਰਹਿ ਅੱਗੂ ਗਨ ਹੋਊ । “ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ 
_ਨਿਬਹੀ ਪ੍ਰੀਤਿ? । ਇਹ ਤੁਕ ਗਾਇ ਪ੍ਰੇਮ ਧਰਿ ਚੀਤ ॥੧੨॥ ਜਹਾਂ ਬਿਗ- - 

ਜਤਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ । ਤਹਿੰ ਕੋ ਅਏ ਠਗਨ ਹਿਤ ਸ਼ਰਾਮੀ। ਕਮਲ_ਬਿਲੋਂ- 
ਚਨ ਤੇ ਤਿਨ ਹੇਰਾ । ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋ ਤਿਸ ਬੇਰਾਂ ॥ ੧੩ ॥ “ਕੈਸੋ ਇਹ 
ਮੈਗਤਿ ਮਹਿੰ ਸ਼ੋਗਰੋਦਨ ਸ਼ਬਦਿ ਉਦਿਤਿ ਜੁਤਿ ਜੋਰ॥ਇਕ ਸਿਖ ਸੁਨਿ 
ਬੂਝਨਿ ਕਹੁ ਧਾਯੋ । ਕਹਯੋ ਧਾਇ “ਕੜੋਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਯੋ ??॥ ੧੪॥ ਸੁਠਿ 
ਪਿਖਿ ਪੁਨਿ ਹਟਿ ਭਾਖਤਿ ਭਲੋ । “ਹਕਮਸੱਤਿ ਇਕ ਸਿਖ ਹੁਇ ਗਯੋ”। 
ਸ਼ੀ ਮੁਖ ਭਨਜੋ “ਇਹਾਂ ਲੇ ਆਵਹੁ! । ਗਯੋ ਸਿਖ ਕਹਿ “ਉਤ” ਨਹਿ 
ਜਾਵਹ॥ ੧੫॥ ਅਪਨੇ ਸੈਗ ਤਹਾਂ ਲੇ ਆਯਹੁ । ਸਨਮੁਖ ਜਿਤ ਗਰ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਿਟ ਲਗਾਯਗੁਤਰੇ ਉਤਾਰਿ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਹੋਈ । ਗਾਵਨਿ ਲਗੇ ਸ਼ਬਦ 
ਤਕ ਸੋਈ ॥ ੧੬ ॥ ਉਮਗ ਉਮਗ ਕਰਿ ਪ੍ਰੋਮ ਬਿਸਾਲੋ । ਅਧਿਕ ਬਿਲੋ- 

_ਚਨ ਤੇ ਜਲ ਡਾਲੋ। ਰੋਦਨ ਸ਼ਬਦ ਬੈਦ ਹਇ ਗਯੋ । ਚਤੁਰਘਟੀ ਲਰਿ! 
ਜਭਿ ਬਿਰ ਭਯੋ ॥ ੧੭॥ ਸਿੱਖ ਸਮੀਪਿ ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਸਾਥਾਂ । ਅਵਲੋਕਤਿ 

ਚਰ ਰੋਕ ਰੱਖੋ (ਮੈਗਤ ਨੂੰ) । “ਛੇਤੀ ਜਾਵੀਏ । “ਰੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਜਾਇਆਂ 
ਜਾਏ । $ਛੁਫਣ ਵਾਸਤੇ । “ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤਖੰਤੇ ਉਤੇ ਪਾਇਆ । $ਜ਼ੇਰ ਨਾਲ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ' 

“ਭਾਵ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ । “ਭਾਵ ਮਸਾਣਾਂ ਵਲ । ਦਾਰੇ ਸਮੀਪੀ ਸਿੱਖ ਨਾਲ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੫੧੮੦) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੪੬, 

ਬੋਲੋ ਗੁਰਨਾਬ “ਭੇਖ ਬਹੁਤ, ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ ਦੂਰੇ।ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤਿ ਤੋ 
ਉਰੇ ॥੧੮॥ ਕਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਯਾ ਹੁਇ ਜਾਇ । ਰੁਦਨ ਕਰੇ ਨਹਿ ਕਾਜ 
ਸਰਾਇ। ਗਰ ਬਚ ਪਰ ਨਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤੇ [ ਕਰਤਿ ਸਰਬ ਕਛਾਂ ਗਮ- 
ਨਤਿ ਰੀਤੇ' ॥ ੧੯॥ ਸ੍ਰੋਯਾ ॥ ਰੋਵਤੇ ਰੈਝ ਪਰੈ ਗੁਰਦੇਵ” ਮਰੇ ਕੋ ਰੋਵਤਿ 
ਹੈਂ ਮਿਲਿ ਨਾਰੀ[। ਕੀਰਤਨ ਤੋ” ਜਬਿ ਰੀੜ ਪਰੇ ਸ਼ੁਕ';ਮੋਰ, ਕਪੋਤ” 
ਨ ਉਚਾਰੀ । ਮੱਜਤਿ ਦਾਦਰ ਮੌਨ ਮਹੀਰਹ', ਬਾਨਰ ਕਾਨਨ 
ਫੂਲ ਫੁਲਾਰੀ । ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀ ਲੋਸ਼ ਬਿਨਾ ਸਿਖ ਪੰਡਤਿ ਗਾਇਕ” 
ਜਾਹਿ ਸ ਹਾਰੀ"॥੨੦॥ਸੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸਨਿਕੈ ਅਰਦਾਸੀਏ ਬੇਨਤੀ ਕੀਨ- 
ਸਿ ਠੰਮ੍ਰਿ ਅਗਾਰੀ।“ਸਾਚਿ ਗੁਰੂ ਪਤਿਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਦਰਸ਼ੈਨ ਤੇ ਹੋਵਤਿ ਸਿੱਖ 
ਉਧਾਰੀ। ਰਾਵਰ ਕੋ ਦਰਮੈਨ ਰ ਰ ਕਿਰਤਨ ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਸਗਰੇ ਇਸ ਬਾਰੀ। 
ਹ੍ਰੈਸਭਿ ਕੀ ਅਬਿ ਸ਼੍ਰੋਯਭਲੇ ਅਘ ਦੋਖ ਮਿਟੈਂਮਪ੍ਰਭੁ ਫੇਰਉਚਾਰੀ:-॥੨੧॥ 
ਦੋਹਰਾ ॥ “ਮਨਮੁਖ ਹਾਰਤਿ ਜਗਤ ਮਹਿੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਵਹ _ਜੀਤ। ਪ੍ਰਤਿ- 
ਪਾਰਤਿ ਸਾਬਤ ਸਿਦਕ, ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤਹਿੰ ਚੀਤ"” ॥ ੨੨॥ ਸ੍ਰੈਯਾ ॥ ਸੂਰਜ 
ਕੋ ਦਰਸ਼ੈਨ ਕਰੈ ਸਭਿ ਪਾਪ ਕਮਾਇ ਸ ਦੋਜ਼ਕ ਜਾਵੈਂ । ਪਾਨੀ ਸੋ ਦੇਵ” 
ਨਹੀਂ ਜਗਭੀਤਰ ਭੇਟਤਤੀਰਥ ਪ੍ਰਤਬੁਲਾਵੈਂ"।ਇੰਦ ਕਿ ਤਾਰਾ ਕਿ ਪੌਨ 
ਸੁਰੇਸਰ ਦੇਖਨਿ ਤੇ ਨਹਿੰ ਛਟਨਿ ਪਾਵੈੱ''।ਲੋਕਿਕ ਰੀਤਿ ਕੀ ਲਾਜ ਭਰੇ 
ਜਨ ਹੋਹਿ ਪ੍ਰਤੀਤਿ ਤੋਂ ਨਾਮਤਰਾਵੈ'#॥੨੩॥ਰੌਪਈ॥ਪੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤਬਿਹੀਨੇ 
ਲੋਕ।ਜਨਮ ̀ ਮਰਨਨਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਸ਼ੋਕ।ਸਿਦਕ ਨਰਿਦੈ;ਰਚਤੈ ਪਰਪੰਚ””। 

"ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਖਾਲੀ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । “ਰੋਣ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਰੀਥ ਹੈ ਪੈਂਦੇ । ̀ਤਾਂ 
ਮਰੇ ਤੇ ਨਾਰੀਆਂ ਬਥੇਰਾ ਰੋਦੀਆਂ ਹਨ । ੯ਗਾਉਣੇ ਤੇ । “ਤੋਤੇ । ੬ਕਬੂਤਰ । “ਨ੍ਹਾਤਿਆਂ ( ਜੇ 
ਰੀਬੇ ਤਾਂ) ਡੱਡੂ । “(ਚੁਪ) ਮੌਨ (ਤੇ ਰੀਬਣ ਤਾਂ) ਬਿੱਛ (ਮੋਨ) ਹਨ । ੯ਜੇ ਢਲ ਫੁਲ ਖਾਣ ਨਾਲ 
ਤਾਂ ਬੈਦਰ ਬਣ ਵਿਚ ਫਲ (ਫੁਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ) । ੧੦ਗੋਣ ਵਾਲੇ । “ਸਿੱਖ, ਪੰਡਤ, ਤੇ ਗਾਵਨ 
ਹਾਰੇ ਹਾਰਕੇ ਜਾਣਗੇ । "ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਦੈਵਤਾ। 
"ਦਭਾਵ ਆਦਮੀ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਤੀਰਥ ਦੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰੇ ਜਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ 
ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । "“ਚੈਦਰਮਾਂ ਕਿ ਤਾਰੇ ਕਿ ਪੌਣ ਕਿ ਬ੍ਰਹਸਪਤ (੧ ਯਾ 
ਇੰਦਰ) ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ । "ਲੋਕ ਰੀਤ ਦੀ ਲੱਜਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਲੋਕ 
ਜੇ ਭਰੋਸ. ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਮ (ਦਾ ਜਪਣਾ) ਤਰਾ ਢਿੰਦਾ ਹੈ । ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛਲ 
ਰਚਿਆ ਹੈ ਨੇ । #ਪਾ£-ਕੁਟ । ਰ 

- ।ਪਿ:-ਸੈ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾ:-ਮੂਏ ਕੇ ਰੋਵਤ ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਨਾਰੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ` (੫੧੮੧) ਰ ਰਿਤੁ ਤੇ । ਅੱਸੂ ੪੬, 

ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਹਇ ਨਰ ਸੈਚਿ' ॥ ੨੪ ॥ ਜੇ ਪਰਖਯੋ ਚਾਹਿਤ ਇਨ ਇਨ ਤਾਂਈ। 
ਮੌਨ ਧਾਰਿ ਲਿਹੁ ਅਗਨਿ ਲੁਕਾਈ । ਜ੍ਰਲਤੀ ਦੇਹੁ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੇ ਤਰੇ । 
_ਅਪਰਨਿ ਕੌ ਨਹਿ ਜਿਮ ਲਖਿ ਪਰੇ! ॥ ੨੫ ॥ ਬਿਸਮੜੋ ਬਚਨ ਮਾਨਿ 
ਅਰਦਾਸੀ।ਉਤਲਾਵਤਿ ਗਮਨਜੋ ਤਜਿ ਪਾਸੀ'। ਜ੍ਰਲਤੀ ਦੇਗ਼ ਬਿਖੈ ਬੜਿ 
ਭਾਠੀ । ਤਹਿੰ ਤੇ ਲੀਨਿਸ ਅਗਨਿ ਮੁਆਠੀ? ॥ ੨੬ ॥ ਆਵਤਿ ਭਾ ਤਿਹ 
ਬਲ ਉਤਲਾਤਾ । ਜ੍ਰਲਤ ਹਾਥ ਮਹਿ ਗਹਜੋ ਚੁਮਾਤਾ' । ਢਿਯੋ ਮ੍ਰਿਤਕ 
ਕੀ ਸੀਢੀ ਤਰੇ । ਜਿਮ ਗੁਰ ਕਹੀ ਤਥਾ ਹੀ ਕਰੇ ॥ ੨੭ ॥ ਅਗਠਿ ਸੇਕ 
ਤਨ ਜਰਿਬੇ ਲਾਗਾ । ਸਹਿ ਕਿਮ ਸਸਕਹਿ, ਚਹ[ਤ ਤਬਿ ਭਾਗਾ । ਸਭਿ 
ਗਿਨਤੀ ਤਜਿ ਫਾਰਿ ਦੁਸ਼ਾਲਾ£ । ਤਜਜੋ ਕਫ਼ਨ ਕੌ ਤੁਰਨ ਚਾਲਾ ॥੨੮॥ 
ਭਾਗ ਗਯੋ ਚੀਰਤਿ ਬਡ ਭੀਰ । ਨਹਿ ਬਿਰੁ ਭਯੋ ਕਿਸੀ ਕੇ ਤੀਰ । ਨਰ 
ਸੈਗਤਿ ਕੇ ਸਭਿ ਬਿਸਮਾਏ।-ਇਹ ਭਾਣਾ ਕਯਾ ਗੁਰ ਵਰਤਾਏ-। ੨੯ ॥ 
ਕਿਰਤਨੀਏ ਸਿਖ ਸ਼ਵ ਘਰ ਕੋਰੇ? । ਪਿਖੇ ਸ਼ੁਮਿੰਦਤਿ ਭਏ ਘਨੌਰੇ । ਲਾਜ 
ਸਭਿਨਿ ਕੀ ਆਂਖਨਿ ਆਈ । ਗੁਰ ਸਨਮੁਖ ਭ ਨਹਿ ਨਾਰ ਉਠਾਈ'॥੩੦॥ 
ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇਖਿ ਬਖਾਨਾ । “ਤੁਮਰੋ ਕਿਰਤਨ ਫਲਜੋ ਮਹਾਨਾ' । 
ਸਿੱਖਹ ਸ਼ਬਦ ਸ ਪ੍ਰੋਮ ਉਚਾਰਜੋ। ਸਣੇ ੧ ਦੇਹ ਇਹ ਸੂਰਗ ਸਿਧਾਰਯੋ॥੩੧॥ 
ਤਬਿ ਸਿੱਖਨ ਸਭਿ ਮਸਤਕ ਟੇਕੇ/ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸਚ ਜਲਧ ਬਿਬੇਕੇ।ਤੁਮਰੀ 
ਗਤਿ ਤੁਮ ਹੀ ਪੁਭੁ ਜਾਨੋ । ਕਿਸ ਮਹਿ ਸ਼ਕਤਿ ਜੁ ਲੋਹਿ ਪਛਾਨ” | 
੩੨ ॥ ਦਯਾਸਿੰਧੁ ਤਬਿ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਯਹੁ/“ਸਿੱਖਹ ਜੋ ਪਰਪੰਚ ਬਨਾਯਹ। 
ਕਰ ਪੂਰਾ ਗਮਨਤਿ ਨਿਜ ਭਵਨ । ਚਰਚਾ ਕਰਤਿ-ਨ ਜਾਨਯੋ ਕਵਦਨੂ 
-॥ ੩੩॥ ਅਪਰ ਨਰਨ ਸਮ ਹਮ ਕਹੁ ਜਾਨਤਿ । ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਰਿਢੈ 
ਤੁਮ ਹਾਨਤਿਯਾਂ ਤੇ ਨਹਿ ਪ੍ਾਪਤਿ ਕੱਲਯਾਨ । ਹੋਤਿ ਨਰਕ ਕੀ ਗਤੀ 
ਨਿਦਾਨ"॥੩੪॥ਹਮ ਸਿੱਖਨਿ ਕੌ ਚਹਤਿ ਉਧਾਰਜੋ । ਯਾਂਤੇ ਤੁਮਰੋ ਕਪਟ 
ਉਘਾਰਯੋ।ਜਾਨੌਗੇ ਅਬਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਲਖਯੋ ਮਹਾਤਮ ਠਾਨਹੁ ਸ੍ਰਾਂਮੀਂ। 

ਕੱਠੇ । “ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ । (ਗੁਰੂ ਜੀ) ਪਾਸੋਂ । ਚੁਆਤੀ । “ਦੁਆਤੀ । ੬ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਜੋ ਮੁਰਦੇ 
ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ।' “ਮੁਰਦੈ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ । 
'ਗਿੱਚੀ ਉਚੀ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕੇ । ਕੀਰਤਨ ਬੜਾ ਫਲਿਆ ਹੈ । %ਜੈ ਪਛਾਣ ਲਵੇਂ । 
੧ਤੂਸੀਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ (ਗੁਰੂ ਜੀਨੇ)ਕਿਵੇ' ਬੀ ਨਾਂ ਪਛਾਣਿਆ । 
"ਕਅੰਤ ਨੂੰ । “੧ਸੂਮੀ ਮੰਨੋਗੇ । 



- ਗਣ 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰ ( ੫੧੮੨ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸ ੪੭, 

ਤਪ। ਸਿੱਖ ਸਮੀਪਨ ਬਠੋ ਜੁਨਾਈ/ਬਖਸ਼ਹੁ ਇਨ ਕੂਰੀ ਚਤੁਰਾਈ । 
ਇਸ ਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਹੁਇ ਦੋਖ ਨ ਕੋਈ" । ਭਈ ਰੋਕ, ਛਲ ਠਾਨਜੋਂ ਸੋਈਂ"॥ 
੩੬॥ਦੋਹਰਾ।ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਵਿਲੋਕ। ਸਭਿਨਿ 
ਸਨਾਵਤਿ ਬਦਨ ਤੇਂ ਉਚਰਜੋ ਏਕ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ॥ ੩੭ ॥ “ਵਿਛੜੇ ਕੋ ਮੇਲੇ 

ਗੁਰੂ ਸਭਿ ਕੋ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ । ਬਖਸ਼ਨਹਾਰਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ 
ਉਤਾਰ[”॥੩੮॥ਚੌਪਈ।ਕੁਦੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਬਾਕ ਕੌ ਕਹਗਘਰ ਕੋ ਕਾਜ ਸਭਿਨਿ 
ਕਉ ਲਹਜੋ । “ਗਵਨਹੁ ਭਵਨ ਰਟਹੁ ਸਤਿਨਾਮੁ । ਸਤਿਸੈਗਤ ਸੇਵਹ 
ਅਭਿਰਾਮੂ ॥੩੯॥ ਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਸਭਿ ਸਿਦਕ ਕਮਾਵਹੁ। ਹੋਲਿ ਦੁਸਹਿਰਾ 
ਦਰਸ਼ਨ ਆਵਹ । ਸਠਿ ਬਖਸ਼ਨ” ਕੋ ਸਭਿ ਹਰਖਾਏ।ਕਰ ਜੋਗੰਹੇ ਸਭਿ 
ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ॥ ੪੦ ॥ ਗਵਨੇ ਭਵਨ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰ ਲੀ ਕੌ । ਬਹੁ ਕਲਮਾਣ 
ਆਪਣੀ ਪੈਕੈ੍ । ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਜਸੁ ਫੈਲਾ । ਕਲਿ ਕੇ ਕਲ- 
ਮਲ ਸਕਲ ਕਟੈਲਾਂ' ॥੪੧॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਿੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁਤੇ 
“ਸਿੱਖਨ ਕਪਟ ਕਰਨਿ! ਪ੍ਰਮੈਂਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਖਸ਼ਟ ਚੌਤ੍ਰਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ । ੪੬ ॥ 

੪੭. [ਬਾਈ ਅਨੈਂਦ ਸਿੰਘ] । 
`ਫੋਰਗਾ ॥ ਉਮੇਲਨ ਮੇਖ ਸੈਕ੍ਰਾਤਕੋ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਸਮੂਦਾਇ।ਆਨਿ ਅਨੁੰਦ- 
ਇਸ ਕਰਤੂਤ (ਕਰਨ) ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ । “( ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਵਣ ਦੀ ) 
ਰੋਕ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਲ ਕੀਤਾ ਸਾਨੇ / ₹ਹੋਲੇ ਤੇ । “ਬਖਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ (ਵਾਕ) ਸੁਣਕੇ । 

“ਕਟਣ ਵਾਲਾਂ (ਜਸ) । $ਵਿਸਾਖ਼ੀ । ਰ 
#ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਇਸਤੋਂ ਅਗੇ “ਸ਼ਲੋਕ” ਵੱਖਰਾ ਬੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । 

ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਐਉ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾਠ ਐਉਂ ਹਨ । “ਵਿਛੁੜਿਆ 

ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਕਾ ਬਸੀਠੁ ॥? ਪੂਨਾ:-ਅਸੀ ਖਤੇ ਬਹੁਤੁ ਕਮਾਵਦੇ ਅੰਤ 
ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ। ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਕੈ ਬਖਸਿ ਲੇਹ ਹਉ ਪਾਪੀ ਵਡ ਗੁਨਹਗਾਰੁ ।” 

ਇਹ ਕਪਟ ਦਾ ਨਮੁਨਾ ਸਾਰੀ ਸਿਖੀ ਦੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀ', ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 

`ਬੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇਂ ਦੇ ਕੁਛਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਾਂਗ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰੇ ਭੀੜ 
ਭੜਕੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਬਦੇ, ਪਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਨ 

_ ਆਚਰਨ ਸਵਾਰਨੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿਚ ਕਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ 
ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਰਖਦੇ ਸੀ । ਇਸ ਸਾਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ 
ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਈਚਾਰਕ, ਤੇ ਨ ਹੀ ਓਹ ਸਦਾ- 

_ਚਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੁਛ ਮੁਲ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੇ । ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਲਈ ਤੇ ਮਤਲਬੀ 

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਭਾੜ ਦੀ ਛਾਂਟ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੋ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । 
ਉਸੋ ਸਾਖੀ ਦੀ ਇਹ ਚਉਥੀ ਸਾਖੀ ਹੈ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧੮੩ ) `_ ਰਿਤੁ ੩ । ਅੱਸੂ ੪੭, 

ਪਰਿ ਕੇ ਬਿਖੈ ਦਰਸ ਅਨੰਦ ਕੌ ਪਾਇ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਬਸਤ੍ਰ 

ਸ਼ਸਤ੍ ਕੌ ਪਹਿਰੇ । ਆਨਿ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਰ ਤਬਿ ਠਹਿਗੇਸੁਭਟ ਸਭਾਸਦ 
ਸਭਾ ਮਬਾਰੀ । ਥਿਰੇ ਨਮੋ ਕਰਿ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੀ ॥ ੨॥ ਸੈਗਤਿ ਆਵਹਿ 

ਅਰਪ ਅਕੋਰਹਿ । ਪਗ ਪੰਕਜ ਬੈਦਹਿ ਕਰ ਜੋਰਹਿ । ਸੋ ਬੈਠਹਿ ਕੋ ਖਰੋ 
ਨਿਹਾਰਹਿ । ਤਿ੍ਪਤੈ' ਨਹੀਂ ਹਰਖ ਉਰ ਧਾਗੀਹਿ ॥੩॥ ਧਨਖ ਬਾਨ ਯੁਤਿ 

ਜਨ ਰਘਨਾਬਾਂ। ਲੋਕ ਔਧ ਕੇ" ਟੇਕਹਿੰ ਮਾਥਾ । ਮਨਹੁੰ ਦ੍ਰਾਰਕਾ ਮਹਿ 
ਘਨ ਸ਼ਜਾਮ। ਜਾਦਵ ਦੇਖਹਿਂ ਦੁਤਿ ਅਭਿਰਾਮੂ॥ ੪॥ ਬਦਨ ਚੈਦ ਕੌ 
ਮਨਹੁ ਚਕੌਗੇਇਕ ਟਕ ਨੌਤ ਲਗੇ ਗੁਰ ਓਗੇ। ਰਿਦੈ ਬਿਲੌਦ ਅਨੰਦਹਿ 
ਸੈਗਤਿ । ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਖਿਖਹਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕਰਿ ਪੰਗਤਿ ॥੫॥ ਇਕ ਸਿਖ ਆਇ _ 
ਸਿੱਖਣੀ ਸਹਿਤ । ਬੈਦਨ ਕਰੀ ਭਾਉ ਮਨ ਮਹਤ” । ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕਰਿ 

ਬਿਠੈ ਬਖਾਨੀ । “ਸਾਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸੁਖਦਾਨੀ॥ ੬ ॥ ਇਕ ਸੁਤ ਹਮਰੇ 

ਦਯੋ ਸੁ ਰਾਵਰਿ । ਤਜ ਘਰਨੀ ਬਿੰਰਯੋ ਜਨੁ ਬਾਵਰ” । ਭਲੀ ਸਿੱਖ ਕੀ 

ਤਨਜਾਂ ਬਯਾਹੀ।ਹੈ ਅਬੋਲ ਮੈਗ ਬੋਲਤਿ ਨਾਂਹੀ॥੭॥ ਹਮਹਿੰ ਦੀਹ ਦ੍ਖ, 
ਬਹ ਸਮੁਝਾਵਹਿ । ਨਿਰਮੋਹੀ ਬਚ ਤਿਹ ਸੁਨ ਪਾਵਹਿੰ'।-ਤਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ 

ਜਾਉ ਬਿਦੇਸ਼। ਧਰੋਂ ਵਕੀਰੀ ਤਯਾਗਿ ਅਸ਼ੇਸ਼-॥੮॥ਸ਼੍ਹੀ ਮੁਖ ਕਹਯੋ 690ਬੈ 
_ਸਿਖ ਜਾਵੋ। ਸਤ ਹਕਾਰ ਕਰਿ ਹਮ ਦਿਗ ਲਯਾਵੋ । । ਸੁਠਿ ਆਦਿਸ 

ਆਨਯੋ ਤਤਕਾਲਾ। ਕਰ ਜੋਰੇ ਘਿਰ ਅੱਗੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ॥੯॥ ਪਿਖਿ ਸਿਖ ਸੁਤ 

ਕੋ ਕਹਯੋ ਗੁਸਾਈ' । “ਤੋਹਿ ਮਾਤ ਪਿਤ ਕਹਾਂ ਅਲਾਈ ਊ।-ਹਮਰੋ ਸੁਤ 
ਜਗ ਤੇ ਹਇ ਨਜਾਰੋ । ਭਯੋ ਉਦਾਸ; ਦੇਖਿ ਦੁਖ ਭਾਰੋ॥੧੦॥ ਯਾਂਤੇ ਹਮ 

ਤਹਿ ਬੂੜਨ ਕਰਹਿੰ । ਕਯੋਂ ਕਰਿ ਭਾ ਵਿਰਾਗ ਉਰ ਧਰਹਿੰ" ਨਾਮ ਕੌਨ 
ਅਰ ਸਿਖ ਕਿਸ ਕੇਰਾਂ $ ਪਰਚ/ ਕਿਸ ਪਕਾਰ ਕੋ ਤੇਰਾ ?॥ ੧੧॥ ਬੈਸ 
ਅਸ਼ਟ ਦਸ਼ ਮੈਮਤ੯ ਤੇਰੀ।ਲਖੀਅਤਿ, ਕਹੁ ਸਭਿ ਸਚ ਇਸ ਬੇਰੀ। ਭੋਗੇ 
ਭੋਗ ਜਿਨਹੁੰ ਬ੍ਰੱਧ ਹੋਏ । ਤਿਨਹੁੰ ਵਿਰਾਗ ਨ ਉਪਜਹਿ ਕੋਏ॥੧੨॥ ਭਾਰ) 

_ਪ੍ਰਥਮ ਕੌ ਬਡ ਲਖਿ ਪਾਯੋ। ਤੁਵ ਦਰਸ਼ਨ ਹਮ ਚਹਿ ਬਲਵਾਯੋ'?।ਸਠਿ 

(ਮਾਨੋਂ) ) ਅਯੁ'ਧਿਆ ਦੇ ਲੋਕ । “ਮਨ ਦੇ ਵਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ । “ਬਾਵਲਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੱਦਾ ਹੈ । 

ਬਚੁਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਵਹੁਟੀ) ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੈ(ਅਗੋਂ )ਓ ਉਸਦੇ ਨਿਰਮੋਹ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਗੀ । 

੬ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ?ਦੇਖਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।(ਜੇ ਵੈਰਾਗ ਤੂੰ) ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇ” 

ਤੇਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈਊ੯ਅਨਾਰਾਂ ਸਾਲਾੰ ਦੀ।“ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਾਂ ਚਾਹਕੇ ਸਦਾਇਆਹੈ। 

#' 3 



_ ਸ਼ੂੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧ਦਬ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੪੭, 
ਰਿ... 86... ੪੬00 2੬4 ਨ 

ਸਿਖ ਸੁਤ ਕਰ ਜੋਰਤਿ ਪ੍ਰਾਹੂ “ਕਯੋਂ ਮੁਝ ਹਸਹੁ ਸਾਚਿ ਪਤਿਸ਼ਾਹੁ|॥੧੩॥ 

ਭਵਜਲ ਜੀਵ" ਸੁ ਬਹੇ ਮਬਾਰੀ। ਤੁਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਉਤਰਹਿਂ ਪਾਰੀ । 

ਅਨਜਾਨ ਨਧਸੰਭਿ ਕੋ ਤਮਜਾਨੋ।ਜਾਨਿ ਬੁਝ ਕਿਮ ਬੁੜਨਿ ਠਾਨੋ॥੧੪॥ 

ਨਾਮ ਅਠੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੇਰਾਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਿਖ ਚਿਤ ਚੋਰਾਂ । ਭਯੋ 
ਬਿਰਾਗ ਪਠਤਿ ਗੁਰਬਾਨੀ? । ਇਮ ਕਹਿ ਗਾਂਬਾ ਬਹੁਰ ਬਖਾਨੀ ॥ ੧੫॥ . 
ਸੋਰਠਾ॥ “ਕਯਾ ਬੂਢਾ ਕਯਾ ਬਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਰਣੀ ਜਾਇਗਾ । ਮੁਕਤਿ ਹੋਇ 

ਤਤਕਾਲ ਨਾਉ ਚਢ਼ਣ ਕੀ ਰੀਤਿ ਜਯੋ""। ੧੬॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸੁਨੀਐ 

ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸੁਖਦਾਯਹੁ ! ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮੁਹਿ ਪਢਨਿ ਪਠਾਯਹੁ। ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਪਢਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁ ਜਾਗਾ । ਭਯੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈਠ ਕਰਿਬੇ ਲਾਗਾਂ॥੧੭॥ ਤੁਕ ਅਨੰਦ 

ਕੀ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰੀ । ਕਹੀ ਸੀਖ ਸੋ ਉਰ ਮਹ ਧਾਰੀ। ਰਾਤ ਦਿਵਸਚਿਤ _ 

ਰਾਖਿ ਘਨੋਰਾ । ਤਿਸ ਤੇ ਭਾ ਉਦਾਸ ਮਨ ਮੇਰਾਂ ॥ ੧੮॥ _ ਤੁਕ- 
_ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥ ਇਹੁ ਕੁਟੰਬ ਤੁ ਜਿ ਦੇਖਦਾ ਚਲੈ ਨਾਹੀ 

ਤੇਰੈ ਨਾਲੇ ॥ ਸਾਥਿ ਤੇਰੈ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਤਿਸੁ ਨਾਲਿ । ਕਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਈਐ ।। ਐਸਾ ਕੰਮੁ 

ਮੁਲੇ ਨ ਕੀਚੈ ਜਿਤੁ ਅੰਤਿ ਪਛੋਤਾਈਐ।! 

ਚੌਪਈ॥ਅਰਥ ਬਸਜੋ ਉਰ ਭਯੋ ਵੈਰਾਂਗਾਂ । ਜਗ ਸਭਿ ਤੁੱਛ ਦੀਸਨੇ ਲਾਗਾ। 

ਜਥਾ ਧੁੰਮ ਬਾਦਰ“ ਦਿਸ਼ਟਾਯਾ। ਸੁਪਨਾ ਜਿਮ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਮਾਯਾ ॥੧੯॥ ਜੇ 

ਸ਼ਰੀਰ ਅਬਿ ਦਿਖਯਤਿ ਸਾਰ।ਨਹੀ'ਆਦਿ ਮੈਂ ਕਿਨਹੁ ਨਿਹਾਰੇਅੰਤਸਸੇਂ 

ਬਿਨਸੈਂ ਇਹੁ ਸਬੈ। ਬਹਰੋ ਨਹਿ ਲਖੀਯਤਿ ਕਿਸ ਕਦੈ$॥੨੦॥ ਕੌ ਇਕ 

ਦਿਨ ਕੌ ਧੁੰਧ ਪਸਾਰਾ” । ਆਦਿ ਨ ਅੰਤ ਸੁ ਕੁਤੋਂ ਮਝਾਰਾ” । ਨਿਸਾ ਬਾਸ 

ਪਾਹੁਨ ਸਮ ਆਏ।ਮੇਲਨਦੀ ਨੌਕਾ ਸਮਦਾਏ।੨੧॥ਜਿਮ ਜਲ ਬਹੈਂ ਮਿਲੋ 

ਤ੍ਰਣ ਬ੍ਰਿੰਦਾ।ਬਿਛਰੇ ਮੇਲ ਨ ਬਹੁਰ ਬਨੌਦਾ'(ਨਿਕਸਹਿ ਦਗਧ ਨ ਅਸ- 

ਥਨ ਆਵੈਂ''।ੜਰਹਿ ਪੱਤ ਕੋ ਸ਼ਾਖ ਲਗਾਵੈ"॥੨੨॥ਤਿਮ ਸੈਬੈਧੀ ਬਹੁਰ ਨ 
“ਜਤ “ਤਤ ਤਤ 
(ਅਸੀਂ) ਹਾਂ ਭਉਜਲ ਦੇ ਜੀਵ ! (ਆਪ) ਅਨਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੇ । ₹ਚਿਤੋਂ ( ਆਪ ਦਾ ) ਦੇਰਾਂ 

ਹਾਂ । “ਬੇੜੀ ਚੜ੍ਨ ਦੀ ਰੀਤ ਵਾਡੁ । “ਧੂੰਏ” ਦਾ ਬਦਲ । ੬ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੇ। 

“(ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਇਹ) )ਠਛ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਧੈਧ ਪਸਾਰਾ ਹੈ [ ਖੈਧ ਪਸਾਰਾ=ਕੁਹੀੜ ਦੇ ਫੈਲਾਉ 
ਵਾਡ ਭਾਵ ਅਨਿਸਥਿਰ]। “ਮੱਧ ਵਿਚ ਭਾਵ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ।<ੱਰਾਤ ਵੱਸਣ ਹਿਤ। 
੧੦ਵਿਛਕਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । ੧੧ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਧ ,ਫੇਰ ਥਣਾਂ ਵਿਚ 

ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ”"ਬੜੇ ਪੱਤਾਂ ਨੂ ਕੌਣ ਟਾਹਣ। ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

#ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੈ ਸਾਖੀ ਵੇ ਕਰਤ। ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੂਰ ( ੫੧੮੫ ) ਰਿਤੁ੩। ਅੰਸੂ੪੭. 

ਦੱ ਕੁਏ ਸਕੇਲਾ। ਕਯੋਂ ਚਿਤ ਲਾਇ ਸੁ ਜਨਮ ਗਵਾ- 

ਦੀਯੇ । ਜਿਸ ਕੋ ਮਿਲਿ ਬਹੁਰ ਨ ਪਾਈਯੋ॥੨੩॥ ਜਜੋ' ਤਰੁ ਪਰ ਠਿਸ" 

ਪੰਛੀ ਬਾ£। ਉਡਹਿੰ ਦਿਸ਼ਾ ਚਹੁੰ ਮੇਂ ਰਵਿ ਭਾਸੇ” । ਇੱਤੜਾਦਿਕ ਮੇਂ ਤਰਕ” 

ਬਿਚਾਰੋਂ। ਸੱਤਾਸੱਤ” ਕਲੇ ਨਿਰਧਾਰੋਂ॥੨੪॥ ਬੋਲਣ ਹਸਟਾ ਖਾਣਾ ਪੀਠਾ। 

ਬਿਸਰ ਗਏ ਉਰ ਭਾ ਸੁਧ ਹੀਠਾ" । ਜਗਤ ਮਨੋਰਥ ਫਰਹਿ ਨ ਕੋਈ। 

ਲੋਕਨ ਲਖਯੋ-ਕਸਰ£ ਕਛ ਹੋਈ-॥ ੨੫ ॥ ਅਬਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਣਿ ਆਪ ਕੀ 

ਪਰੜੋਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰੇ ਇਹ ਗੁਣ ਕਰਮੋਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰ ਬੋਲੋ 

੪ਸਤ ਪਰ ਭਰਮ ਕਰਜੋ ਕਯੋਂ ਡੋਲੋ॥੨੬॥ਤਜਹ ਭਰਮਨਾ ਜੋ ਉਰ ਹੋਈ। 

ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਇਸ ਰੋਗ ਨ ਕੋਈ । ਜਾਗੇ ਪ੍ਰਥਮ ਭਾਗ ਇਸ ਕੇਰੇ । ਮਿਲਿ 

ਤੁਮ ਰੈਲ ਨ ਪਰਹੁ ਬਡੇਰੇ” ॥ ੨੭॥ ਤਮ ਕੋ ਸਤ ਬਖਸ਼ਜੋ ਗੁਰ ਔਰ । 

ਬੈਠਹੁ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਿ ਨਿਜ ੌਰ। ਇਸ ਕੋ ਆਪੇ ਹਮ ਸਮੁਬਾਵੈ। ਚਲਹਿ 

ਪੰਥ ਜੇ ਤਿਸਹਿ ਚਲਾਵੈਂ“।॥੨੮॥ਇਸ ਤਜਿ ਜਾਹ ਅਪਨਿ ਘਰ ਪਾਛੇ । 

ਸਿਖਣੀ ਭੀ ਇਸ ਕੀ ਰਹਿ ਆਛੇ। ਆਪੇ ਹੋਇ ਕਟੈਬੀ ਰਹਿ ਹੈ। ਭਲੋ 
ਬਰੋ ਜਬਿ ਭੇਵ ਕੁ ਲਹਿ ਹੈ॥੨੯॥ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਸੁਣਿ ਗੁਰ ਬੈਨ । ਹਰ- 

ਖਹਿ ਬੈਦੇ ਗਮਨੋ ਐਨ।ਰਹਜੋ ਅਨੌਦ ਸਿੰਘ ਢਿਗ ਨਾਬ। ਬੈਠਹਿ ਨਿਕਟ 

ਜੋਰਿ ਜੁਗ ਹਾਥ ॥੩੦॥ ਇਕ ਦਿਨ ਅਪਨੇ ਨਿਕਟਿ ਹਕਾਰਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ 
ਤੇ ਗੁਰ ਮ੍ਰਿਦਲ ਉਚਾਰਾ । “ਸੁਨਹੁ ਨੀਂਗਰਾ ਦੇ' ਹਮ ਭੇਟ'। ਇਤ ਰਖ 

ਕਰਿ ਇਿੰਦੈਨ ਸਮੇਟ" ॥ ੩੧॥ ਬਹੁਰ ਕਰਹੁ ਜਿਮ ਉਰ ਅਭਿਲਾਖੀ । 
ਪ੍ਰਥਮ ਭਨਹਿੰ ਨ੍ਹਿਬ੍ਰਿਤ ਕੀ ਸਾਖੀ" ਬਨ ਮਹਿੰ ਤਪਸੀ। ਇਕ ਤਪ ਕਰ- 

ਤਿ।ਰਿਦੈ ਸੈਤੋਖ ਪ੍ਰਾਣ ਕੋ ਧਰਤਿ॥੩੨॥ਪੁਰਿ ਢਿਗ ਰਹੈ ਕਟੀ ਮਹਿਂ ਬੈਸਾ। 

ਦੇਤਿ ਨਾਰਿ ਨਰ ਅਚਵਹਿ ਤੈਸਾ" । ਅਲਪ ਬਹੁਤ ਕੈ ਸ੍ਰਾਦ ਕੁ ਸ੍ਰਾਦ। 
ਜ਼ਨ ਸਾਗ ਦਧ ਕੈ ਦਧਿ ਆਦਿ॥੩੩॥ ਦਯੋ ਦਈ ਕੋ ਲਖਿ”' ਸੋ ਖਾਇ। 
4 ਇਤਸਤ ਇਸ 

ਰਾਤ ਨੂੰ । “ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ । “ਦਲੀਲਾਂ । ੬ਜੌਤ ਤੇ ਅਸੇਂਤ ਨੂੰ । “ਹਿਰਦਾ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ) 

ਸੋਬੀ ਬਿਠਾਂ ਹੋ ਗਿਆ । ੬ਕਸਰ=ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਛਾਯਾ । (ਅ) ਬਾਵਰਾ ਪਨ । “ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ 

ਨਾ ਪਵੋ । ਜਿਸ ਰਾਹ ਚੱਲੇਗਾ ਚਲਾ ਲਵਾਂਗੇ । ੯ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੇਟ ਤੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
(ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ (ਭੇਟ) ਮਿਲਿਆ ਹੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ । ““ਇੰਦ੍ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ 
ਕੇ ਇਤ (ਸਾਡੀ ਵਲ) ਰੁਖ਼ ਕਰ । "'ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਸਾਂਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ:- -1 “੧ੋਭਾਵ ਜੈ ਲੋਕੀ 
ਦੇ ਜਾਣ ਸੋ ਖਾਵੇ । "ਈਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਕੇ । #ਪਾ:-ਚਹਹਿ ਪੰਥ ਜਿਸ, 
ਤੇ ਚਲ ਜਾਵੋ । (ਸੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਸਾਖੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। 



_ ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧੮੬ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੪੭. 

ਪ੍ਰਾਨ ਅਪਾਨ ਪਾਨ ਸੋਂ ਜੋਗ ਕਮਾਇ।ਦਾਦਸ਼ ਭੇਦ ਅਨਾਂਹਦਿ ਸਨਿਕੌ। ਸਮੁੜਿ 
ਸਕਲ ਇਕ ਚਿਤ ਭਾ ਗਨਿ ਕੈ” ॥ ੩੪ ॥ ਸਪਤ ਦਿਵਸ ਬੀਤੇ ਇਕ 
ਬਾਰ।ਕਿਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਕੋ ਨਹੀਂ ਅਹਾਗ। ਸੁਣਹੁ ਨੀਂਗਰਾ! ਤਪੀ।.ਬਿਚਾਰਾ। 
-ਮੁਝ ਪਰ ਕੋਪ ਭਯੋ ਕਰਤਾਰਾ॥੩੫।। ਕਰ ਪਗ ਦਿਏ ਨ ਉੱਦਮ ਧਰੇ । 
ਉਦਰ ਭਰਣ ਲਗਿ ਚਹੀਐ ਕਰੇ । ਪੁਰਿ ਮਹਿੰ ਫਿਰਿ ਭਿਛ ਕਰੀਅਹਿ 
ਕੋਇਿ। ਸਰ ਭੀ ਬੈਠ ਦੇਤਿ ਦਖਿ ਹੋਇ'-॥੩੬॥ ਖਿੰਥਾ” ਛਰੀ" ਕੁਸ਼ਾਸਨ 
_ਮਾਲਾ।ਧਰੇ ਹਾਥ ਤੂੰਬਾ ਤਬਿ ਚਾਲਾਂ।-ਗਿ੍ਹਸਤੀ ਕੇ ਬਾਣੇ ਬਿਨ ਜਾਨਾ 
ਨਹਿ ਸ਼ਭ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਇ ਨ ਜਾਨਾ” ॥੩੭॥ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਕਰਹਿ ਨਿਰਾਦਰ 
ਦੋਖ । ਲਗ/ਹ ਸਾਧ ਕੋ ਪਾਪਹਿ ਪੋਖ'। ਭਿੱਛਿਆ ਕੋ ਦਇਿ ਸਮੈ ਨ ਜਾਨਾ। 

_ ਧਰਹਿ ਭੇਖ ਨਹਿ ਬਦਲਹਿ ਆਨਾ॥ ੩੮ ॥ ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਜੋ ਕਿਮੁ 
ਦੇਇ । ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਦੁਧ ਭਿੱਛਜਾ ਲੇਇ । ਚਿਰ ਨਹਿੰ ਠਹਿਰਹਿ ਪਰਾਂ 
ਨ ਲੇਵੇ'।ਤਿਯ ਸਿਸ ਕਰ ਛੁਵਨਿ ਨ ਕਰ ਦੇਵੇ''॥੩੯॥ਜਿਸ ਕਿਸ ਕੀ 
ਲੇ ਕਰਿ ਨਹਿ ਖਾਇ।ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਕੋ ਨਹਿ ਬਨਿ ਆਇ।ਕੋਜਨੰਪੱਕ ਖਾਇ 
ਸਭਿ ਕੇਰਾ”“। ਤਿਸ ਕੋ ਤੋਟਾ ਪਰਹਿ ਬੜੇਗਾ॥ 8੦ ॥ ਦੇਹਰਾ ॥ ਜਾਂਕੀ 

੧ਮਨਾਹਤ ਚੱਕ ਜੇ ੧੨ ਦਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ (ਗੁਣ 
ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਚਿਤ (=ਇਕਾਗਰ) ਹੋ ਗਿਆ । ੧ਦੇਵਤੇ ਭੀ ਬੈਠਾ ਦੇਖਕੇ ਦੇਦੇ ਦੀ 
ਹੈਂਦੇ ਹਨ । ੧ਗੋਦੜੀ । “ਸੋਫੀ । “ਤੇ ਤੁੰਬਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੋਕੇ । €ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਦੇ ( ਘਰ ) ਸਾਧ ਦਾ' 
ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਾਣਾ। “ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ' ਜਾਂਦਾ (ਜਿ ਕਉਣ ਹੈ) । ₹( ਇਸ ਗਾਲ ਵਿਚ ) ਜੋ 
ਗ੍ਰਿਹਸਥੀ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਧ ਨੂੰ ਲਗੇਗਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਹੀ ਪਾਪ ਦੀ ਪਾਲਣ: 
ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ੯ਜੇ ਭੇਖ ਧਾਰੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭੇਖ ਨਾ ਬਦਲੇ । "“(ਅਗਲੀ) ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਨਾ ਲਵੇ । 
_ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਛੁਹਣ ਦੇਵੇਂ । ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੱਕੀ 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲਵੇ ਕਿ ਪੱਕੀ ਪਏ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਗਕੇ ਛੁਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ । '੧(ਕਾਰਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ) । 

_ “ਹਲ ਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਚੌਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਅਨਾਹਤ ਦ੍ੇਕੁ 
ਹੈ ਜ਼ੋ-ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂਖਿਆ ੧੨ ਹੈ, ਤੇ ਅਖਰ “ਕਾ ਤੋਂ “ਠੰ ਤਕ 
੨ ਹਨ, ਅਨਾਹਤ ਚੱਕਰ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਥੇ ੈ਼ਵੀ ਹੱਦ ਦਾ ਤੇ ਵੋਸ਼ਨਵ ਵਿਸ਼ਨੂੰ 

ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ-ਦੁਆਦਸ ਦਲ ਅਭ ਅੰਤਰਿ ਮੰਤ ।। ਜਹ ਪਉਂੜੇ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲਾ 
ਕੌਤ॥ ਕਈ ਗਿਆਨੀ “੧੨ ਵਾਰ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰ ਕੇ! ਇਉਂ ਭੀ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । 

ਹੈਨੇ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਤਪੀ ਦਾ ਨਾਂ “ਜਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । 

੨. 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ _ (੫੧੮੭) ਰ `ਰਿਤੁ ੩। ਅੰਜੂ ੪੭ 

ਰਹਤਿ ਨ ਜਾਣੀਐ ਗੁਰੂ ਮੰਤੁ ਨਹਿ ਰੀਤਿ,ਤਾਂਕੋਂ ਭੋਜਨ ਖਾਇਕੈ ਬਿਛਰੈ 
ਹਰਿ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ-। ਇਹ ਸਭਿ ਰੀਤਿ ਬਿਚਾਰਿਕੈ ਤਪਸੀ ਗਯੋ ਬਜ਼ਾਰ । 
ਨਗਰ ਬੀਚ ਇਕ ਸ਼ਾਹੁ ਘਰ ਬਡੋਂ ਜੱਗ ਕੋ ਸਾਰ॥ ੪੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਬਡੀ 
ਭੀਰ ਭਰ ਰਹੀ ਨਿਕੇਤ । ਪਕਰਿ ਬਿਠਾਵੈਂ ਭੋਜਨ ਦੇਤਿ । ਤਹਾਂ ਜਾਇ 
ਤਪਸੀ ਥਿਰ ਰਹਜੋ । ਕਿਨੈ ਬਿਠਾਇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹ੧ੋ॥੪੨॥ਪੁਣ ਸੈਤੋਖ 
ਧਰੜੋ ਸੁ ਬਿਚਾਰੇ । ਖਰਯੋ ਰਹਯੋ ਹੁਇ ਏਕ ਕਿਨਾਰੇ। ਨਿਸ ਜਬਿ ਭੀ ਸਭਿ 
ਲੋਕ ੫ਯਾਨੇ । ਪਿਖਿ ਤਪਸੀ ਨਿਜ ਆਇ ਟਿਕਾਨੇ ॥੪੩॥ ਆਧੀ ਰਾਤਿ 
ਭਈ ਜਿਸ ਕਾਲਾ । ਦੁਇ ਦੇਵਨ ਕੇ ਦੂਤ ਕਰਾਲਾ । ਜ੍ਰਲਤ ਮਸਾਲੇ 
ਹਾਬਨਿ ਲੀਨਿ" । ਤਪਸੀ ਆਨਿ ਹਕਾਰਨਿ ਕੀਨ ॥ ੪੪ ।-ਤਮ ਢਿੰਗ 
ਦੇਵਨਿ” ਹਮਹੁੰ ਪਠਾਏ।ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਆਗਯਾ ਲਯਾਏ।ਉਠਿ ਕਰਿ ਹਮਰੇ 
ਸੈਗਿ ਸਿਧਾਰਹੁ । ਪੁਰਿ ਮਹਿਂ ਸ਼ਾਹ ਤਿਸੀ.ਘਰ ਜਾਰਹੁਂ ॥੪੫॥ ਜਿਸ ਘਰ 
ਸੈਤ ਛੁਧਤਿ ਹੀ ਆਯੋ । ਨਹਿ ਆਦਰ ਕੌ ਬਚ ਭੀ _ਗਾਯੋ। ਸ਼ਾਹੁ ਤਿਸੀ 
ਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ । ਤੁਵ ਸਹਾਇ ਹਿਤ ਹਮ ਚਲਿ ਆਏ॥੪੬॥ਚਲਿ ਆਗੇ 
ਘਰ ਦੇਹ ਦਿਖਾਈ-। ਸੁਠਿ ਕਰਿ ਤਪਸੀ ਭਜੋ ਅਗਵਾਈ ।-ਮੁਝ ਕੌ 

_ਭੀ ਇਕ ਦੇਹੁ ਮਸਾਲ-। ਦਈ ਤਿਨਹੁੰ ਗਹਿਕੈ ਕਰ ਨਾਲ॥ ੪੭॥ 
ਦੂਤਨ ਕੋ ਤਬਿ ਲਗਜੋ ਜਲਾਵਨਿ।ਭਾਗੇ ਤਪਸੀ ਤੇ ਡੁਰਪਾਵਨ”। ਲਗੜੋ 
ਸੁਨਾਵਨਿ ਤਿਨ ਬੱਖਯਾਤਾ।-ਨੀਕੋ ਸ਼ਾਹ ਸਭਿਨ ਕੋ ਦਾਤਾ॥੪੮॥ਬਿਸ਼ਨ 

_ਜਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਰਗਿਤੋ ਦਾਤਾ ਦੇਤੋ ਬਿਨ ਦੇਰਹ। ਸਭਿ ਜਗ ਕਰਤਾ 
ਕਿਰਤ ਕਰਾਵਤਿ“। ਕਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਵਸ ਜੇ ਪ੍ਭੁ ਦਾਵਤਿ=॥ ੪੯॥ ਹਰਿ 
ਸ੍ਹਰਾਮੀ ਕਰਤਾ ਨਿਤ ਦਾਯਾ । ਹਮ ਅਧੀਨਿ ਸਭਿ ਤਿਸ ਕੀ ਮਾਯਾ” । ਤੁਮ 
ਕੌ ਚਰਨ ਬੈਦਨਾ ਬਰਨੀ। ਐਸੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਬਿ ਕਰਨੀਂ-॥੫੦॥/ੰਸੁ- 
ਨਹੁੰ ਨੀਂਗਰਾ!ਗੁਰ ਕਹਿੰ ਤੌਂਨਾ। “ਤਜਾਗੀ ਬਨਹਿੰ ਤ ਐਸਾ ਹੋਠਾ । ਪੱਰ 
ਅਵਗੁਣ ਚਿਤਵਹੁ ਨਹਿ ਕਈ%ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਨਿੰਮ੍ਰਿ ਦੂਤ ਦੈ ਹੋਈ॥੫੧॥ 

ਪਚੇਵਤਾ ਦੇ ਦੂਤ ਏ ਭਿਆਨਕ ਮਿਸਾਲ ਹੱਥ ਵਿਚ ਬਲਦੀਆਂ (ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਰਿ ) । ੧ਏਵ- 
ਤਿਆਂ ਨੇ । ਤੈਸਾੜਨਾ ਹੈ । ਏਡਰ ਪਾਕੇ । “ਕਿਰਤ ਕਰਾਂਵਣ ਵਾਲਾ (ਆਪ) ਕਰਤਾਰ ਹੈ / #ਜੇ 
ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ । “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ । 

#ਇਹ ਵਾਕ ਸੌ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਹਨ ਤਿਵੇਂ' ਹੀ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਦੀ ਉਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਖ ਦਿਤੀ ਹੈ;ਅਗੇ' ਫੇਰ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾਫੁਰ ਪੈਂਦਾਹ। 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧੮੮ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੱਸੂ ੪੮, _ 

ਬਿਦਾ ਹੋਇ ਪਹੁੰਚੇ ਦਰਬਾਰਾ । ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਗ ਸਕਲ ਉਚਾਰਾ ।-ਪਰ` 

_ਢਕੋ ਸਚ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਸਾਚਾ” । ਗਯੋ ਸੇਤੋਖ ਉਬਾਚ ਨ ਜਾਚਾ-॥ ੫੨। 

ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਸੈਨੇ । ਗੁਣ ਸੈਤੋਖ ਆਦਿ ਮਨ ਮੰਨੇ । ਪਠਿ 

ਬਿਬਾਨ ਕੋ ਨਿਕਟ ਬਠਾਯੋ । ਅਪਨਿ ਲੌਕ ਮੈਂ ਭਲੇ ਬਸਾਯੋ” । ੫੩ ॥ 

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਤਰਿਤਿਯ ਰੁਤੇ ਸਿੱਖਨਾ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਸਪਤ ਚੱਤਵਾਂ- 

ਦਿੰਸਤੀ ਅੱਸੂ ॥ ੪੭ ॥ ੪੮. [ਭਾਈ ਅਨੰਦ ਸਿੰਘ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਨਂਸ਼ੀ ਗਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਤਿ ਭਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ । ਨੰਦ ਸਿੰਘ 

ਨੈਕ ਸਰ ਇਹ ਮਗਲਖਿ ਦਰਵੇਸ਼॥੧॥ਚੌਪਈ॥ਬ੍ਰਿਕਤ ; ਹੋਠਿ ਕੀ 

_ਚਿਤ ਮਹਿੰ ਤੋਰੇ । ਤੋਂ ਇਮ ਬਨਹੇ ਨ ਕੋਇ ਬਹੋਰੇ। ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਪੰਥ ਦੂਸਰ 

ਲਖਿ ਲੀਜੋ । ਜੇ ਕਰਿਬੋ ਹੁਇ ਸਕਲ ਸੁਨੀਜੈ ॥੨॥ ਸ਼ੀ ਮੁਖਵਾਕ॥ 

ਨਕਿ ਨਥ ਖਸਮ ਹਥ ਕਿਰਤੁ ਧਕੇ ਦੇ ॥ ਜਹਾ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ 

ਸਚੁ ਹੈ? ॥ _ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਇ; ॥ 

ਆਪੇ ਪੀ ਕਲਮ ਆਪ ਲਿਖਣਹਾਰਾ ਆਪ ॥ ਦੂਜਾ ਹੋਇ ਵਲ 

ਘਫਿ ਰਹਿਆ ਬਿਆਪ$॥ _ 

ਚੌਪਈ ॥ ਸੁਨਿ ਸਿਖ ਸੁਤ੬ ! ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰ ਤੈਸੇ । “ਗਿ੍ਹਸਤੀ ਹੋਨੇ ਤ 

ਹੋਈਐ ਐਸਸਘਨ ਛਾਵ ਤਰ ਬਨ ਮਹਿ ਅਹਾ । ਰਹਿਤ ਕਪੋਤ ਕਪੋਤੀ 

ਤਹਾਂ॥ ੩॥ ਬਧਿ “ਨਿਡੀਯ? ਉਸ ਬਸੈਂ ਸੁਖਾਰੇ” । ਬਚੇ ਬਚੀ ਜਣ ਕਰਿ 

ਪ੍ਰਿਤਪਾਰੇ । ਬਰਖਤਿ ਝਗੀ ਲਗੀ ਇਕ ਬਾਰੀ । ਆਯੋ ਬਧਿਕ ਲਿਯੋੇ ਕਰ 

ਜਾਰੀ" ॥੪॥ ਬਿਹੰਗ ਨ ਹਤਜਯੋ ਨਹਿ ਕਿਤ ਪਾਯੋ । ਕ੍ਰਮਤਿ ਕ੍ਰਮਤਿ ਛੂਛਾਂ 

ਤਹਿ ਆਯੋ।ਕੈਪਤਿ ਸ਼ੀਤ ਲਗੇ ਜਲਬਾਉ੧ਤਿਸ ਤਰੁ ਤਰੇ ਰਹਮ ਠਹਿ- 

ਰਾਉ॥ ੫॥ ਰਤਿ ਭਈ ਪਰ ਕੂਲਜੋ ਰਾਹੂ । ਛੁਧਿਤਿ _ਉਦਾਸ ਤਾਸ ਮਨ 

ਰ੍ “ਸੱਚਾ (ਸੂ) ਸੱਚੇ ਪਰਚੇ ਰੋ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਪਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । “ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿਕੇ 

ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ । “ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ਼ (ਬੋਲੈ):-। “ਹੇ ਨੀਂਗਰਾ ! “ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ । 
ਹੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ੁਣ । “ਆਲ੍ਹਣਾ ਬੈਨਕੇ ਉਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਨਾਲ ' ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ । “ਜਾਲ 

ਹੱਥ ਲੈਕੇ 1 ੯ਭਾਵ ਹਨੈਰੀ ਤੇ ਮੀਂਹ । “ਇਹ ਜੌ ਸਾਖੀ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ। _1ਵਾਰ 

ਮੇਰਠ ਮ8 ੨ । ;ਇਹ ਤੁਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉੱਢ “ਗਾਣਾ 

ਮੰਨੇ ਸੇ ਸੁਖੁ ਪਾਏ” ਤੇ “ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਆਦਿ ਆਏ ਹਨ । ਉਇਹ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰਵਾਕ ਖੰਡਤ ਯਾਦ ਸੀ ਸੋ ਉਸਨੇ ਖੰਡਤ ਹੀ ਲਿਖ 

_ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸ਼ੁਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਸਉ ਹੈ:= 
(ਬਿ ਆਪਿ ਰਿ 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ। ___ ( ੫੧੮੯ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੪੮. 

ਮਾਹੁਠਰਜੋ ਸੁੰਨ ਹੁਇ ਬੈਠਜੋ ਮੌਨ।ਬੋਲ ਨ ਨਿਕਸਿ,ਥਿਲੋਕ੍ਯ ਤੌਨ'॥੬॥ 
ਹਤੋਂ ਕਟੈਬੀ ਕਹੈ ਕਪੋਤ” ।-ਸੁਨਹੁੰ ਕਪੋਤੀ ! ਇਸ ਦਖ ਹੋਤਿ । ਖਗ 
ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਹਮਰੇ, ਅਰਪੈਗੀ ! । ਆਯਹ ਅੱਭਕਾਗਤ ਨਰ ਅੰਗੀ” ॥ ੭ ॥ 

_ਬੈਠਕੋ ਆਇ ਨਿਕੰਤ ਹਮਾਰੇ । ਗ੍ਹਸਤੀ ਧਫਮ ਸੁ ਦੇਹਿ ਅਹਾਰੇ” । ਖਾਂਨ 
ਪਾਨ ਬਿਸਰਾਮੈ ਦੈਬੋ । ਸਖ ਸਭਿ ਕਰਹਿ ਅਤਿਥ' ਸੁਧ ਲੈਬੋ ॥੮ ॥ ਖਗ 
ਤਨ” ਹਾਥ ਨ ਦਏ ਬਿਧਾਤਾ । ਹੈ ਇਕ ਚੋਂਚ ਚੋਗ ਚੁਨ ਖਾਤਾ । ਸੁਨਿ 
ਸੁਖਦਾਇਨ” ! ਸੁਧ ਇਸ ਕੇਰੀ । ਚਹੀਐ ਲਾਈ ਸਕਲ ਇਸ ਬੇਰੀ ॥੯॥ 
ਪਹਿਲੇ ਪਾਵਕ ਦੈ ਹੈਂ ਇਸੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਸੀਤ ਸਰੀਰਹ ਨਸੇ। ਉੱਦਮ ਤੇ 
ਲਛਮੀ ਹੁਇ ਭੰਨ । ਜਿਮ ਬਿਜਨੇ` ਹਾਲੇ ਹੱਇ ਪੌਨ੯-॥ ੧੦ ॥ ਇਮ 
ਖੋਲਤਿ ਹੀ ਉਡ ਕਰਿ ਗਯੋ । ਗਾਮ ਅਗਨਿ ਧਖਿ ਦੇਖਤ ਭਯੋ। ਮੈਂਛਣ 
ਆਗ ਸੁਲਗਤੀ ਲੀ ਕੈ । ਲਯਾਇਿ ਬੰਧਕ ਕੇ ਆਗੇ ਦੈਕੈ ॥੧੧॥ ਸ਼ੁਸ਼ਕ 
ਆਲੂਣੇ ਤੇ ੜ੍ਰਿਣ” ਗੇਰੇ। ਬਧਿਕ ਹੇਰਿ ਜਾਰੇ ਤਿਸ ਬੇਰੇ।ਈਧਨ ਅਧਿਕ 
ਪਰੜੋ ਚਨ ਲਯੋ । ਬਹਤ ਭੜਾਂਭ"' ਮਚਾਵਤਿ ਭਯੋ।੧੨॥ਗਜਯੋ ਸੀਤ ਪਰ 
ਛੂਖਾ ਰਹਜੋ। ਦੇਖਿ ਕਪੋਤ ਬਾਤ ਤਬਿ ਕਹਜੋ।-ਹੇ ਘਰ ਕੀ ਸਰਦਾਰਨਿ 
ਸਨੋ । ਬਾਲ ਬਚੇ ਪਾਲਹੁ ਸੁਖਸਨੇ ॥ ੧੩ ॥ ਇਸ ਮਾਣੂ'” ਹਿਤ ਅਲਪ 
ਅਹਾਰਾ । ਦੇਉ' ਸਰੀਰ ਅਪਨਿ ਇਸ ਬਾਰਾ-। ਕਹੈ ਕਪੋਤੀ-ਧਰਮ ਸੁ 
ਮੇਰਾ । ਦੇਉ ਅਹਾਰ ਅਪਨ ਤਨ ਕੇਰਾਂ ॥ ੧੪ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਨਾਰੀ ਨਰਕ 
ਸਰੀਰ ਹੈ ਬਿਨਾ ਪੁਰਖ ਕਹ ਕਾਮ/ਸਤ ਗਤਿ ਦਾਤਾ'ਪੁਰਖਹੈ;ਅਵਰਨ 
ਦਾਤਾ ਚਾਮ'#-॥੧੫॥ਪੁਰਖ'“ਕਹਯੋ-ਘਰ ਤ੍ਰਯਾਬਿਨ ਸੂਨਾਰਹੇ ਦੁਆਰ। 
ਪੁਰਖ ਵਹਿਰ ਹੀ ਸੂਰਮਾ ਅੰਤਰਘਰ ਕੇ ਖ੍ਰਾਰ'$-॥ ੧੬ ॥ ਰੋਪਈ ॥ ਸੁਨਹੁ 
ਨੀਂਗਰਾ|ਪਤਿ ਬਚ ਨ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਗਿਤੀ ਕਪੋਤੀ।ਬਧਕ 
“ਉਸ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ (ਕਪੇਤ ਨ) । 'ਸੌ ਸਾ: ਦਾ ਪਾਠ -ਤਾਂ ਕਪੌਤ ਕੁਟੈਬ ਕਪੌਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ 
ਲੱਗਾ । ਦਹੇ ਅਰਧੈਗੀ (ਅਸੀ) ਰ[ਹਸਤੀ ਪੰਛੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ (ਘਰ) ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ 
ਹੈ ਅਭਜਾਗਤ, ਨਰ ਅੰਗਾਂ ਵਾਠਾ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ । ਗ੍੍ਿਹਸਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ 
ਦੇਵੇ । “ਪ੍ਾਹੁਣੇ ਦੀ । 5(ਸਾਡਾ) ਪੰਛੀ ਸਰੀਰ ਹੈ । । ?ਹੈ ਸੂਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ । "ਪੱਖਾ । ੯ਅਖਾਉਤ 
ਹੈ “ਉਦਮ ਅਗੇ ਲੱਛਮੀ ਪੱਖੋ ਅੱਗੇ ਪੌਣ । “ਸੁਕੇ ਤੀਲੇ ! "ਭਾਂਬੜ । ੧੨; ਨੁੱਖ 

੯੩(ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ) ਸਦ ਗਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ । 'ਦਰਾਮ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ । “ਭਾਵ 
ਕਪੋਤ ਨੇ । ਮਰਦ ਬਾਹਰ ਸੂਰਮ' ਹੈ ਘਰ ਵਿਚ ਖੁਆਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਰਦ ਰਮਤ ਵਾਂਭੂੰ ਘਰ 

ਦਾ ਪ੍ਰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । "”'ਪਤੀ ਦੇ ਗੱਠਨ ਕਰਦਿਆਂ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ` (੫੧੯੦) ___ ਰਿਤੁ ੩। ਅੰਹੂ ਬ੮, 
ਨ... ੨3੦੦੭ ੭੪੦੬ ੬ ਮਦ ਅਤਰ 

ਦੇਖਿ ਭੂਨੀ ਅਜੁ ਖਾਈ । ਤਬਹਿ ਕਪੋਤ ਬਿਚਾਰ ਉਠਾਈ ॥ ੧੭ ॥-ਨਰ 

ਤਨ ਤੀਨ ਸੇਰ ਲੈ ਖਾਈ । ਅਰਧ ਛੁਧਿਤਿ ਰਹਿਗਾ ਅਰੇਗਾਈ' । ਅਧ 

ਭੌਜਨ ਦੇ ਭੂਖਾ ਰਾਖੈਨਰਕ ਪਰਹਿ ਦਾਤਾ; ਸ਼ਤਿ ਭਾਖ'#-॥ ੧੮॥ ਤਬਿ 

ਤਜਿ ਮੋਹ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਗਿਰਕੋਹੇਰਿ ਪਾਰੋਧੀ' ਕਰੁਣਾ ਭਰਐ ।-ਪੈਨ 

ਪੈਨ ਇਹ ਖਗ ਤਨ ਧਰੇ । ਮਮ ਅਹਾਰ ਹਿਤ ਦੋਨਹੁੰ ਮਰੇ॥੧੯੫ਮੈਂਪਾਪੀ 

ਬਡ ਹੋਯਹ ਪਾਪਾਂ । “ਬਿਨਸੋ ਤਨ ਮੋਹ ਸੁ ਤਜਿ ਆਪ । ਮੈਂ ਤਪ ਤਪ 

ਜਿ ਨਰ ਤਨ ਹੋਵਾਂ-।ਇਮ ਕਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਕ ਬਹੁ ਰੋਵਾ॥੨੦॥ਮਹਾਰਾਜ 

ਤਬਿ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ ।-ਇਹਨਾਂ ਆਨਹੁੰ-ਪਠਯੋ ਬਿਮਾਨਾ।ਸਹੱਤ ਕੁਟੈਬ 

ਕਬੂਤਰ ਚਵਜੋ । ਬਧਿਕ ਚਢਾਇ ਸੈਗ ਮੁਦ ਬਢਜੋ] ॥੨੧॥ ਸੁਖ ਸਭਿ 

ਬਿਧਿ ਕੋ ਜਹਾਂ ਉਦਾਰਾ । ਬਸ ਕਰਿ ਭੋਗੇ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾਸਨਿ ਲਰਕੋ! 

ਇਹ ਮਾਰਗ ਦੌਇ। ਤੋਹਿ ਮੈਗ ਹਮ ਬੂੜਤਿ ਸੋਇ ॥ ੨੨॥ ਤੋਹਿ ਰਿ 

ਕਹ ਕੌਨ ਪਖੈਦ । ਜਿਸ ਤੇ ਚਾਹਤਿ ਸ਼੍ਰਯ ਬਿਲੌਦ। ਨਤੁਰ ਖੁਆਰ ਹੋਨ 

ਕੋ ਜਾਨੋ। ਭੇਖ ਅਨੇਕ ਇਿਬੇਕਹਿ ਹਾਨੋ ॥ ੨੩॥ ਗਿਹਹਸਤੀ ਅਪਰ ਸਾਧ 

ਭੀ ਘਨੋ“। ਕੌ ਪੂਰਾ ਉਤਰਹਿ ਹਿਤ ਸਨੌ । ਗੁਰ ਦਿਵਾਨ ਮਹਿੰ ਤੁੰ ਸਚ 

ਭਾਖਹੁਕਯਾ ਮਾਨਹਿਗੋ ਕਰਨ ਭਿਲਾਖਹੁ”ਊ॥੨੪॥ ਭਗਤਿ ਜਿ ਚਹੂੰਜੁਰ। 

ਆ 

<ਕੱਧਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । “ਉਹ ਦਾਤਾ ਨਰਕ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਸ਼ਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹ
ੈ । 

ਕਫੂੰਧਕ । "ਮੈਂ ਪਾਪੀ (ਤੋਂ ਇਹ) ਬਡਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ । “(ਰਾਵੇਂ) ਤਨ ਇਿਨਜੇ,ਮੋਹ ਨੂੰ 

ਛੱਡਕੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਪ ਤਪਾਂਗਾ । (%) ਸੇ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ 

ਮੋਹ ਤਜ ਕੇ ਮੈਂ ਤਪ ਤਪਾਂਗਾ । ਗਿਆਨ ਹੀਨ) ਗਿ੍ਹਸਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਸਾਧ । “ਚਾਹਕੇ 

ਕੀਹ ਕਰਨਾ ਮੰਨੇਂ ਗਾਂ । #ਇਹ ਮੋ ਸਾਖੀ ਦੇ ਆਖੇਪਕਾਰ ਜੀ ਪੌਰਾਣਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿਖ 

ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਤਿ ਦੇ ਉਪਦੈਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੇ ਰਹੇ । ਗਿਰਹਸਤ 

ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ(ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਹਨ 

ਰ (ਪ੪-ਬਿਨਸੋਯੋ। __ ਤੰਸੱਚ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤ੍ਰੀਕਾ ਉਪਦੈਸ਼ ਦਾਂ 

ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਯਾ ਨਿਦਰਸ਼ਨ (੭੨੦੧) ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਝ ਛੇਤੀ ਪੈ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਵਰਨ ਦਾ ਤ੍ਰਕਾ ਸੌ ਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ;
 ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੰ 

ਕੀਕੂੰ ਕਹਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਪਰ ਅਸੂਲ 

ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਚ ਜੇ ਵਰਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੇ “ਕਬੀਰ ਜਉ ਗਿਹ 

ਕਰਹਿ ਤ ਧਰਮੁ ਕਰੁ” ਕਾਲਾਂ ਹੀ ਹੈ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧੯੧ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੪੮. 

ਜੰਗਤ ਮਝਾਰਾ' । ਸਭਿ ਕੋ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਰਦਾਰਾ” । ਸਿੱਧ ਗ੍ਰਹਸਬੁ 
ਤਿਨ ਕਰਿ ਦਿਖਰਾਯੋ।ਬੀਚ ਜੋਗ ਭੀ ਕਰਿ ਦਿਖਰਾਯੋ॥੨੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕ ॥ 

ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇਡ ਤੇ ਜਉ ਤੇਸੀ ਨਿਬਹੈ ਓੜਿ ॥ ਹੀਰਾ ਕਿਸਕਾ ਬਾਪੁਰਾ 
ਪੁਜਹਿ ਨ ਰਤਨ ਕਰਠੋੜਿ ॥7 ਰ 

ਚੌਪਈ॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕਰ ਜੋਗੇਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕੇ ਚਰਨ ਨਿਹੋਰੇ । 
ਦੀਨ ਹੋਇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਖਾਨਜੋਂ । “ਅਬਿ ਸੈਂ ਬਚਨ ਆਪ ਕੋ ਮਾਨਜੋਂ 
॥ ੨੬ ॥ ਸਿੱਖਿੰ ਆਪ ਕੋ ਅਬਿ ਮਨੁ ਭਾਵੈ । ਮੁਹਿ ਢਿਗ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਹੋਨਿ 
ਬਨਿ ਆਵੈ। ਮਨ ਬਿਰਕਤ ਰਹਿ ਤਊ ਘਨੌਰਾ । ਸਿਥਲ ਅੰਗ ਆਲਸ ਰ 
ਬਹਤੇਰਾ” ॥੨੭॥ ਬਠਿ ਆਵਹਿਗੀ ਮੁਝ ਤੇ 'ਜੇਤੀ। ਕਰੋਂ ਸੇਵ ਸਿੱਖਨ ਕੀ 
ਤੇਤੀ?। ਸੁਨਯੋਂ ਸਕਭਾਵ ਆਲਸੀ ਜਬੈ । ਬੋਲੋ ਲੇ ਦਯਾਸਿੰਧ ਹਸਿ ਤਬੈ ॥੨੮॥ 
“ਗੁਰ ਹਜ਼ੁਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰਜਾ ਕਰਿਜੋੜਿਕ ਭਾਰ ਪਰੈ ਹੁਇ ਤੁਵ ਸਿਗ। 
ਲੈ ਹੈਂ ਬਾਂਟ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੋਇ । ਕਾਰਜ ਘਰ ਕੋ ਬਰਹਿ ਨ ਕੋਇ॥ ੨੯॥ 
ਜਨਮ ਪੁਰਬਲੋ ਹਮਰੋ ਜਬੈ। ਅਸ ਕੀ" ਸੇਵ ਕਰਤਿ ਤੂੰ ਤਬੈ। ਮੰਡੂ ਨਾਮ 

` ਤੋਹਿ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ਹਮ ਬੋਲੋ ਨਿਸ ਮਹਿੰ ਤੁਵ ਨਾਲਾ ॥ ੩੦ ॥-ਰਾਖ 
ਤਚੈਗਮ ਕੀ ਸੁਧ ਆਛੇ । ਦੀਜਹਿ ਸਕਲ ਜਥਾ ਚਿਤ ਬਾਂਛੇਂ“-। ਸੁਨਤਿ 
ਬਾਕ ਤੁਮ ਝੂਠ ਉਜ਼ਾਰਾ ।-ਦਾਨਾ ਘਾਸ ਬਹੁਤ ਮੈ ਡਾਰਾ ॥ ੩੧ ॥ ਆਗੇ 
ਧਰਜੋ ਸਧਾਰਿ ਘਨੌਰਾ-। ਲਖਿ ਉਰੋ ਤੁਝ ਕੋ ਤਿਸ ਬੇਰਾ । ਹਮਰੋ ਬਚ 
ਨਿਕਸਜੋ ਇਮ ਤਬੈ।-ਕਹ ਦਰਿੱਦ੍ਰੀਆ ਘਰ ਕਿਮ ਨਿਕੈਂ ॥੩੨॥ ਨਿਕਟ 
ਤੁਰੈਗ ਕੀ ਸੁਧਿ ਨਹਿ ਲਈ।ਪੁਨ ਦਰੋਗ਼ ਹਮਸੋ' ਕਹਿਦਈ-। ਇਮ ਸਨਿ 
ਕਰਿ ਬੋਲਜੋ ਤੈ' ਰੋਇ । ਕਰੀ : ਪੁਕਾਰ ਦੀਨ ਸੁਰ ਹੋਇ ॥ ੩੩ ॥-ਬਿਰਦ 
ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤੁਮਾਰਾ । ਸੈਂ ਗ਼ਰੀਬ ਇਮ ਕਹਿ ਕਿਮ ਮਾਰਾ । ਪਰਜੋ 
"ਜਗਤ ਵਿਖੇ ਚਹੈ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ । “ਸਿੱਖੀ । ਵਮਨ ਮੇਰਾ ਤਿਆਗੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ' 
ਸਿਬਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਤੇ ਆਲਸ ਵਧ ਜਿ “ਘੋੜੇ ਦੀ । “ਭਾਵ ਘੋੜਿਆੰ ਨੂੰ 
ਮਨ ਮੰਨਿਆਂ ਘਾਹ ਦਾਣਾ ਦੇਣਾ । ੬ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇ” ਨਿਭੂ । 

“ਇਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ _ਗੁਰ ਨਾਨਕਦੇਵ 
ਜੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪੁਜਯ ਗੋਬਿੰਦ ਰੁਪ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਦ ਕਹਿਕੇ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ “ਰਵਿਦਾਸ ਧਿਆਏ ਪ੍ਰਭ ਅਨੂਪ ॥ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰੂਪ! ॥ [ਬ8: 
ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਸਟਪਦੀ] ਪਿਛੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੈਗ 
ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਰੁਤ ਦਾ ਅੰਸੂ ੪੪ । 



ਲੀ ਵਣ ਤਣ ਦਾ ੫੧੯੨) __ _ ਰਿਤੁ ੩। ਅੱਸੂ ਬ੯. 
ਰਹਨੋ ਸ਼ਰਨੀ। ਚਹੋਂ ਜਮਾਂਦਿਕ ਪੀਰਾ ਹਰਨੀ-॥ ੩੪ ॥ਇਸ 

ਪੁਕਾਰ ਜਬਿ ਬਿਨੈ ਸੁਨਾਈ । ਹਮਰੇ ਰਿਦੇ ਦਯਾ ਤਬਿ ਆਈ:-ਕਿਸੀ 

ਰੀਤਿ ਕੋ ਕਾਰਜ ਪਰੈ । ਹਮ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇਰੀ ਕਰੈਂ-॥ ੩੫ ॥ ਕਲਜੁਗ 

ਪ੍ਰਥਮ ਚੌਕਰੀ ਕੋਰਾ। ਬਰਤਯੋ ਭੀਖਨ ਪਾਂਪ ਬਡੇਰ।ਰਖਿਬੇ ਹੇਤੁ ਧਰਮ ਕੋ 

ਜਗ ਮੈਂ । ਨਰਨਿ ਚ਼ਲਾਵਨ ਕੋ ਸ਼ੁਭ ਮਗ ਮੇਂ ॥ ੩੬ ॥ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਧਾਰਯੋ 

ਅਵਤਾਰ।ਬਰਖ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਤਨ ੩੫ ਧਾਰਿ । ਸੋ ਮੰਡੂ ਤੈਂ ਇਹ ਤਨ ਪਾਯ। 

ਨਹਿ ਆਲਸ ਤੇ ਜਾਇ ਕਮਾਯੋ॥੩੭॥ਅਬਿ ਤੂੰ ਰਹੀਐ ਨਿਕਟ ਹਮਾਰੇ। 

ਕਰੈਂ ਨਿਬਾਹਨਿ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰੇ । ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਨ” ਸਦਨ ਮਹਿ ਬਾਸਹੁ । 

_ਕਿਸੁ ਰੀਤਿ ਤੇ ਨਹਿ ਮਨ ਤ੍ਰਾਸਹੁ ॥ ੩੮ ॥ ਗੁਰ ਸਹਾਇ ਇਮ ਨਿਸ਼ਚਾ 

੧.ਜਿਨਕੋ। ਸਿਮਰਹੈ ਕਾਰਜ ਬੁਰਹਿ ਨ ਤਿਨ ਕੋ । ਹੋਵੇਂ ਮੈਂ ਸਹਾਇ 

ਤਿਹ ਜਾਈ । ਮੇਟਨਿ ਕਰੋਂ ਬਿਘਨ ਸਮੁਦਾਈ? ॥੩੯॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਨੰਦ- 

` ਸਿੰਘ ਮੁਦ ਸਾਥਾ । ਗੁਰ ਪਗ ਪੰਕਜ ਪਰ ਧਰਿ ਮਾਥਾਂ । ਸੁਨਿ ਬ੍ਰਿਤਿਤ 

, ਸਗਰੋ ਬਿਸਮਾਨਯੋ । ਸਭਾ ਸਪੂਰਨ ਅਚਰਜ ਮਾਨਜੋ ॥ ੪੦ ॥ ਅਲਖ ਨ 

` ਲਖੇ ਜਾਹਿੰ ਗੁਰਦੇਵ । ਤਤਛਿਨ ਰੀਝਹਿੰ ਲਘ ਭੀ ਸੇਵ। ਪੈਨ ਬਿਰਦ 

ਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰਾ ਨਰਕ ਨ ਪਰਨਿ ਦੇਤਿ ਨਿਜ ਚੋਰਾਂ ॥ ੪੧॥ ਨੰਦ 

ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਲੋ ਨਿਜ ਨਾਰੀ । ਬਸਯੋ ਆਨਿ ਗੁਰ ਨਗਰ ਮਝਾਰੀ । ਕਰੀ 

ਜਾਇ ਜੇਤਿਕ ਸਿਖ ਸੇਵ।ਤੇਤਿਕ ਕਰਤਿ ਨਿਕਟ ਗੁਰਦੇਵਾ॥੪੨॥ ਸਭ
ਿ 

ਪ੍ਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਬਾਹੀ । ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਰਹਮ ਘਰ ਮਾਂਗੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ 

ਦਰਸਹਿਂ ਬਾਕਨ ਸਨੇਂ । ਬੜੇ ਭਾਗ ਪੂਰਬ ਕੇ ਜਿਨੋ ॥ ੪੩ ॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁਤੇ “ਸਿੱਖ ਸੁਤਾ ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ ਚਤ੍ਰਾਰਿੰਸਤੀ 

ਔਸ॥ ੪੮ ॥ ੪੯. [ਮਾਲਾ ਜਿੰਘ ਤੇ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ]।_ ਰ 

ਦੌਰਾ ॥#ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਨਿ ਕਰਹਿ ਸੈਭਾਰ। ਭਰਿ ਭਰਿ 

ਪੂਰ ਲੰਘਾਵਹੀਂ ਅਤਿ ਭਵਜਲ ਤੇ ਪਾਰ ॥ ੧॥ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛਦ॥ ਬੀਤਜੋ ਮਾਸ 

ਵਿਸਾਖ ਸ਼ੁਭ ਚਢਿ ਕਾਨਨ” ਜਾਤੇ । ਤਰਵਰ ੫ੁਸ਼ਪਤਿ ਨਿਰਖਤੇ" ਸ਼ੋਭਾ 

ਬਹੁ ਭਾਂਤੇ । ਬਰਨ ਬਰਨ” ਕੇ ਪੁਸ਼ਪ ਗੱਨ ਚਿਤ ਮੋਦ ਉਪਾਵੈਂ । ਬਿਚ 

ਰਹਿ ਕਰਤਿ ਅਖੇਰ ਕੋ ਜਿਤ ਕਿਤ ਫਿਰਿ ਆਵੈਂ ॥੨॥ ਜਹਿੰ ਕੁਨੀਤ 

ਦੇਖਹਿੰ ਸੁਨਹਿੰ, ਚਢਿ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਡਾਰੈਂ" । ਦੇਤਿ ਉਪਾਇਨ ਕੇ ਮਿਲ 

੧ਲਿਆਕੇ। “ਬਨਾੰ ਨੰ । ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿੰਡ ਵੇਖਦੇ । ਬਰ੍ਗਾੰਂ ਰੈਰਾਂ ਦੇ । “ਮਾਰਦੇ 

ਹਲ । #ਇਹ ਮੈ ਸਾਖੀ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧੯੩ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੱਸੂ ੪੯, 

ਤਿਸ ਰੱਛਜਾ ਧਾਰੈਂ । ਅਕਰਹਿ ਆਨ ਨ ਮਾਨਹੀਂ; ਹਇ ਆਪ ਭਰੋਸਾ”। 
ਲੂਟਹ ਤਿਸ ਕੌ ਖਾਲਸਾ ਜਾਨਹਿੰ ਜਿਸ ਦੋਸ਼ਾ” ॥੩॥ ਇਸੀ ਰੀਤਿ 

_ ਗੀਖਮ ਬਿਤੀ,ਬਰਖਾ ਰਿਤ ਆਈ । ਨਈ ਘਟਾ ਚਹੰਦਿਸ਼ਿ ਉਠੀ ਘਮੰੜੇ 
ਸਮੁਦਾਈ । ਧਾਗਾ ਛੋਰਤਿ ਧਰਨਿ ਪਰ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋਈ।ਦਾਦਰ ਮੋਰਨਿ 
ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਚਿਤ ਹਰਖੇ ਸੋਈ ॥ ੪॥ ਕਰਹਿ ਅਨੰਦ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਸੁਖ- 
ਕੈਦ ਮੁਕੌਦਾ”। ਭਾਦੂ ਮਾਸ ਜਲ ਬ੍ਰਿੰਦ ਭਾ ਬਿਚ ਨਦੀ ਬਹੈਦਾ । ਮੰਦਰ 
ਹੁਤੋ ਉਤੋਗ ਬਹੁ ਤਿਸ ਪਰ ਨਿਸ ਮਾਂਹੀ । ਹਿਤ ਸੁਪਤਨਿ ਸਤਿਗਰ ਚੇ 
ਗਰਮੀ ਜਹਿਂ ਨਾਂਹੀ॥੫॥ਆਇ ਬਾਯੁ ਸਭਿ ਦਰਨਿ ਤੇ ਸੀਤਲ ਸਮੁਦਾਈ। 
ਤਹਾਂ ਪ੍ਰਮੈਕ ਡਸਾਇ ਬਰੁ ਸੁਮਨਤਿ ਸੁਖਦਾਈ” । ਚੈਪਕ ਚੈਬੇਲੀ ਰੁਚਿਰ 
ਕਰਿ ਦੀਰਘ ਮਾਲਾ । ਲਰਕਾਈ ਦਰ _ਸਭਿਨਿ ਮਹਿੰ ਮਹਿਕਾਰ 
ਬਿਸਾਠਲ ॥੬॥ ਅਤਰ ਅਰਗਜਾਂ' ਅਨਿਕ ਬਿਧਿ ਭੀਤਨਿ£ ਸਭਿ ਲਾਏ । 
ਦੀਪੜਿ ਦੀਪਕ ਮੈਨ ਕੇ? ਫਾਨ੍ਹਸ ਟਿਕਾਏ । ਆਸਤਰਨ ਸੁੰਦਰ ਬਿਸਦ 
ਕਸਿ ਰੇਸ਼ਮ ਡੋਰੇ । ਰ੍ਰੰਵੇ ਦੀਰਘ ਜ਼ਰੀ ਕੇ ਲਰਕਤਿ _ਚੌਹੈ ਓਰੇ ॥ ੭॥ 
ਬਿਰੇ ਸੇਜ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਿਤ ਸਪਤਨ ਕੇਰੇ । ਘਰ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਨਿਕਟ ` 
ਥੇ ਬਚ ਸਨੀਅਤਿ ਨੋਰੇ । ਨਾਮ ਲਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਇਕ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਤਨਿ"? 
ਖਿਲਾਵਾ । ਦੁਸਰ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕੌ ਘਰ ਨਿਕਟ ਬਨਾਵਾ ॥ ੮ ॥ ਕਰਤਿ 
ਹਤੋ ਬਿਵਹਾਰ ਕੋ ਧਨ ਲੋਠਿ ਰੁ ਦੈਨਾ । ਸਿਖ ਸ਼ਰਧਾਲ ਮਹਾਜਨ” 
ਲੱਜਤਿ ਬਹੁ ਨੈਨਾ” । ਤੋਟੇ ਬਨਜ ਗ਼ਰੀਬ ਭਾ",ਸ਼ੁਭ ਜਾਂਹਿ ਸੁਭਾਉ । 
ਕਰਜ ਲਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਲੇ ਨਿਜ ਕਾਰ ਚਲਾਉ॥੯॥ ਹੁਤੇ ਰਜਤਪਣ ਸਤ" 
ਲਏ ਬੀਤਜੋ ਚਿਰਕਾਲਾ । ਦਿਏ ਨ ਬਹੁਰ _ਹਫਾਇ ਕਰਿ!“ ਹਠਿ ਧਾਰਿ 
ਬਿਸਾਲਾ । ਮਾਲਾਸਿੰਘ ਮੰਗਤ ਰਹੈ ਨਿਰਧਨ ਹੁਇ ਚਾਹੇ । ਦੇਤਿ ਲਹੌਰਾ. 
(ਜੋ) ਆਕੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ (ਧਨ % ਬਲ ਦਾ) ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । 
“ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ (ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਨੀਤ ਹੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ 
ਕਹਿਆ ਹੈ ) । “ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ । $ਸੁਹਣੇ ਸੁਖਦਾਈ ਫੁਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ । 
“ਚੈਦਨ, ਕਸਤੁਰੀ, ਕਪੂਰ, ਕੇਸਰ, ਆਦਿ ਅੱਠ ਸਰੀਧੀਆਂ ਦੇ ਸੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆਂ ਲੇਪ, 
[ਸੈਸਾ, ਅਗਰ=ਚੰਦਨ]। ੬ਕੌਧਾਂ (ਉਪਰ) ।“ਮੋਮ ਦੇ ਦੀਵੇ ਭਾਵ ਮੋਮ ਬੱਤੀਆਂ । "ਕੱਸੇ 
ਹੋਏ । €੯ਸੌਣ' ਦੇ ਲਈ । “ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ । "ਮਹਾਜਨ ਸੀ ਭਾਵ ਰੁਪੈ ਲੋਣ ਦੇਣ ਦਾ 
ਬਪਾਰੀ । "'ਮੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹਯਾ ਵਾਲਾਂ ਸੀ । '=ਵਣਜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ । 
੧੪> । “ਪਮੋੜਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੧੯੪) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੪੯. _ ਤਰਜ ਘਰ ਸੂਰਜ” ਮੀ ਅਰ 

ਸਿੰਘ ਨਹਿ ਟਾਰੇ ਫਰਿ ਜਾਹੇ' ॥ ੧੦ ॥ ਗੁਜਰ ਤੈਗ ਤਿਸ ਕੀ ਭਈ 

ਸਿਖਣੀ ਸਮੁਝਾਯੋ (ਕਯੋਂ ਨ ਲੇਤਿ ਸ਼ਤ ਰਜਤਪਣ ਘਰਿ ਦਾਰਿਦ'ਆਘ। 

ਅਸਨ ਬਸਨ ਚਾਲਹਿ ਕਠਨ; ਹੁਇ ਕਹਹੁ ਕਣੌਰਾਂ । ਕਯੋਂ ਨ ਦੇਤਿ 

ਹਮਰੋ ਵਰਬ ਕਤੋ' ਠਾਨਹਿ ਜ਼ੋਰਾ ॥ ੧੧॥ ਖਾਤਰ ਮਹਿ ਆਨਤਿ ਨਹੀਂ” 

ਕਰਿ ਆਲਾ ਟੋਲਾ । ਅਬਿ ਨਿਸ ਮਹਿ ਤਿਸ ਕੇ. ਸਦਨ ਰਾਨਉ ਤਜ 

ਓਲਾਤ੍੍ਿਯ ਤੇ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੁਨਿ ਤਿਹ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰਾਮਿਲਯੋ ਲਹੰਗਾ 
ਸਿੰਘ ਕੋ ਪੈਂਦਹੁ ਦਰਬ” ਉਚਾਰਾ ॥ ੧੨ ॥ “ਟਾਰਤਿ ਹੈਂ ਨਿਤ ਕੂਰ ਕਹਿ 

ਅਥਿ ਲੇ ਕਰਿ ਜਾਵੇਂ । ਬਨਯੋਂ ਢੀਠ ਕਿਸ ਹੇਤ ਕਰਿ ਮੈਂ ਚਲ ਕਰ 

ਆਵਂ“।ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਝਗਰਾ ਕਿਯੋ ਉਚੇ ਬਚ ਸੈਗ।ਹਸਕੋ ਲਹੌਰਾਂ ਸਿੰਘ 
ਤਬਿ ਤੁਕ ਭਨੀ ਉਤੈਗਾ ॥ ੧੩ ॥ ਦੋਹਰਾ॥ “ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਦਾ ਖਾਇ ਕਰਿ 
ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਅਹਿ ਦੂਰ॥ ਕਹਜੋ ਦੁਖਾਵਨਿ ਹੇਤ ਇਮ ਜਿਸ ਤੋ ਰਸ 
ਹੁਇ ਭੂਰ ॥ ੧੪॥ ਬਹੁਰ ਕਹੀ ਤੁਕ ਦੂਸਰੀ ਊਚੋ ਬਾਕ ਸੁਨਾਇ/ਜੈਸਾ 
ਜਿਸ ਕਾ ਲਖ ਹੈ ਤੈਸੀ-ਬਿਧਿਬਣਿ ਆਇਂ॥੧੫॥ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੁਨਿਕੰ 

ਰਿਸਕੋ “ਧਨ ਲੇ ਗਕਾਨ ਸੁਨਾਇ'ਭਨਜੋ ਦੋਹਰਾ 'ਤਲ ਨ ਕਰਿ£ ਧਰਮ 

ਰੀਤਿ ਇਸ ਭਾਇ ॥ ੧੬॥ ਦਰਗਹਿ ਹੋਨ ਸਜਾਈਆਂ ਝੂਠੇ ਅਮਲ 

ਜਿਨਾਹਿੰ।ਜਮ ਮਾਰਾਂ ਗਹਿ ਮਾਰੀਅਹਿ'[ਰੋਇ ਰੋਇ ਪਛੁਤਾਇ1॥੧੭॥ 

ਨਿਸ਼ਾਨੀ ੬ਦ ॥ ਸੁਨਕੋਂ ਲਹੌਰਾਸਿੰਘ ਇਮ ਪੁਨ ਬਾਕ ਕਹੇਦਾ/ਲੋਖਾ ਕੋਇ 

ਨ ਪੁੱਛਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੈਦਾਉਮਸੁਨੀ ਤੁਕਾਂ ਸਭਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਦਿਰਪਰ 
ਲੇਰੇ। ਰਿਦੈ ਬਿਤੈਤ ਬਿਚਾਰਿਓ-ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਮੇਰੇ ॥੧੮॥ ਧਨ ਲੈ ਧੱਕਾ 

੧ਫਾਲਿਆੰ ਨਾਲ ਟਾਲ ਦੇਵੇਂ । “ਕੰਗਾਲਤਾ। ਦਿਲ ਵਿਚ ਕੁਛ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । 

_ ੧ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ । “ਧਨ ਲੈਕੇ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਤੂੰ । 5ਤੂ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰ । 

“ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ । “ਜਮ ਫੜਕੇ ਜਦ ਮਾਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । ਰ 

#ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਪਾਠਾਂਤਰ ਇਹ ਹੈ:-'ਖਾਣਾਂ ਪੀਣਾ ਹਸਣਾ ਗੁਰੂ 

ਦੀਆ ਭੁਗਤਾਇ?, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ:-“ਬੇਰ ਤੀਸਰੀ_ ਫੇਰ ਤੁਕ ਹੇਰਤ ਹਸਤ 

ਸੁਨਾਇ । ਜੈਸਾ ਜਿਸ ਕਾ ਲੇਖ ਹੈ ਤੈਸੀ ਬਿਧਿ ਬਣਿ ਆਇ ।' ਪਾ:-ਜਮੂਆ 

ਆਗੈ ਮਾਰਿ ਹੈ । ਪੁਨ:-ਜਮੂਆ ਮਾਰਹਿ ਮਾਰੀਅਹਿ। __ ਤੰਮੌ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ:- 
ਜਮੂਆ ਮਾਂਗੇ ਮਾਰੀਐ ਰੋਇ ਰੋਇ ਪਛੋਤਾਇ । ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। _ 

ਰੇ $ਇਹ ਗੁਰਵਾਕ _ਹੈ£-'ਲੇਖਾ ਕੋਇ ਨ ਪੁਛਈ ਜਾਂ ਹਰਿ ਬਖਮੈਦਾ! ॥ 

[ਮਾਰੂ ਵਾ: ਤ: ਮ: ੫। ਰ 
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ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____ (੫੧੯੫) ਰਿਕੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੪੯, _ 

ਕਰਿ ਰਹਜੋ ਰਿਣ ਨਾਂਹਿ ਨ ਦੇਤ।ਦਿਯੋ ਭਾਰ ਇਨ ਗੁਰੂ ਪਰ, ਧਰਿ ਲੋਭ 
ਅਚੇਤਾ । ਕਰਿ ਕੈ ਖੋਟੇ ਅਮਲ ਕੋ ਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਨਾਈ । ਹਮ ਕੋ ਭਾਰ ਨ 
ਹੋਇ ਕਿਮ-ਮਨ ਮਹਿੰ ਠਹਿਰਾਈ ॥ ੧੯ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇਕ 
ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੜੋ ਸੁਨਾਇ। ਉੱਤਰ ਦੇ ਤਕ ਪੁਥਮ ਕੋ ਜਥਾ ਜੋਗ 
ਤਿਸ ਭਾਇ ॥ ੨੦ ॥ ਖਾਵੈ ਖਰਚਾ ਨ ਦੋਹ ਕਰਿ ਰਹੀਐ ਬੈਦ ਹਜੂਰ"। _ 
ਸਮਝ ਕਰਹੁ ਨਿਜ ਕ੍ਰਿਆ ਸਭਿ ਜਿਸ ਤੇ ਧਰਮ ਨ ਦੂਰ? ॥ ੨੧ ॥ ਪੁਨ 
ਉਤਰ ਤੁਕ ਦੂਸਰੀ ਉਚੇ ਭਨੀ ਸੁਨਾਇ। “ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਕਰਤਾ ਕਰੈ” 
ਬੈਸਾ ਗੁਰ ਭੁਗਤਾਇ ॥ ੨੨ ॥ ਤੋ 

ਮ8 ੧ ।॥ 

ਹਕੁ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸੁ ਸੂਅਰ ਉਸੁ ਗਾਇ ॥ ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ਹਾਮਾ' ਤਾ ਗਰੇ 
ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨ ਖਗਇ ।। 

ਚੌਪਈ। ਉਚੇ ਮੰਦਰ ਪਰ ਗੁਨਖਾਨੀ । ਉੱਤਰ ਕੀ ਤਕ ਤਬਹਿ ਬਖਾਨੀ। 
ਤਬਹਿ ਲਹੌਗਾ ਸਿੰਘ ਦਬ ਗਯੋ । ਲਖਿ ਨਿਜ ਕੂਰੋ ਕਹਤਿ ਨ ਭਯੋ ॥ 
੨੩॥ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕੋ ਮ੍ਰਿਦਿਲ ਉਚਾਰੇ । “ਦੈ ਹੈਂ ਧਨ ਪੁਨ ਆਉ ਸਕਾਰੇ। 
ਹਸਤ ਹਤੋ, ਨਹਿੰ ਕੀਜੈ ਰੋਸ। ਛਿਮਾ ਧਰਹੁ, ਸਿਮਰਹੁ ਨਹਿੰ ਦੋਸ਼॥੨੪॥ 
ਇਮ ਕਹਿ ਨਿਜ ਨਿਜ ਘਰ ਸੁਪਤਾਏ। ਸਰਬ ਜਾਮਨੀ ਜਬਹਿ ਬਿਤਾਏ। 
ਉਠਿ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ੌਚ ਸ਼ਨਾਨੇ।ਪਹਿਰੇ ਬਸਤ ਦਿਪਤਿ ਦਤਿਵਾਨੇਂ ॥੨੫॥ 
ਸਭਾ ਮਬਾਰ ਬਿਰਾਜੇ ਜਾਈ । ਮਿਲੇ ਸਭਾਸਦ ਜੇ ਸਮਦਾਈ । ਉਠਜੋ 
ਲਹੌਗਾ ਸਿੰਘ ਸਕਾਰੇ । ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕੋ ਨਿਕਟਿ ਹਕਾਰੇ ॥ ੨੬॥ ਗਿਨ੍ਜੋਂ 
ਰਜਤਪਣ ਸਤ ਦੇ ਦੀਨਾ। ਕਰਜ ਉਤਾਰ ਹਰਖ ਤਿਸ ਕੀਨਾ। ਘਨ ਕਰਿ 
ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨ ਸੁਧਾਰਾਂ । ਜਹਿੰ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕੋ ਦਰਬਾਰਾ ॥੨੭॥ ਜੋਰੇ ਹਾਥ 
ਧਰੇ ਪਦ ਮਾਥਾਂ । ਨਿਸ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤ ਸਾਥਾ । ਹਿਤ ਬਖਸ਼ਾ- 
ਵਨ ਦੋਸ਼ ਮਹਾਨਾ। ਹੋਇ ਦੀਨ ਮਨ ਤਬਹਿ ਬਖਾਨਾ ॥੨੮॥ ੬੮ ॥ “ਗਰ 
ਤੇ ਵਿਛੜਿਆ ਸਿਖ ਲੋਭੀ ਕਾਮ ਕਹ”। ਬਖਸ਼ੈ ਗੁਰ ਬਖ।ਸ਼ਿੰਦ ਮੇਲੈ ਛਾਡਿ 
ਰੁਹੁ” । ਐਗਣਹਾਰੇ' ਨੀਤ, ਚਲੈ' ਨਹਿ ਸਾਚ ਮਗ । ਲੈਪਟ ਭਏ ਕਟੈਬ 
ਨ ਮਿੱਥਕਾ ਲਖਯੋ ਜਗ॥੨੯॥ਦੋਹਰਾ॥ਹਸਿ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਤੇ ਕਹਜੋ “ਨਹਿ 
ਝ੍ੇਹ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਖਰਦੇ ਨਾ ਤੇ (ਹੱਥ) ਖੇਨ੍ਹਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹੇ। "ਕਰਮ ਕਰਨ , 
ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਕਹੇ । ਕਾਮਨਾ ਅਧੀਨ ਲੋਭੀ ਹੋਕੇ । ਕੋਪ ਛੋੜਕੇ ਗੁਰੂ ਮੇਲ 
ਲਵੇ । “(ਅਸੀਂ) ਐਗਣਹਾਰੇ ਹਾਂ । #ਪਾ:-ਖੁਆਇ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____(੫੧੯੬) ____ ਰਿਤੜ। ਸਰ ੫੦- 
ਧਰੀਐ ਬਿੱਧੀਤ। ਗੁਰ ਕੀ ਏ ਆਗਜਾ ਸਹੀ" ਬੇਦ ਧਰਮ ਕੀ ਰੀਤਿ” ॥ 
੩੦॥ਕਾਮ ਕੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਤੇ ਕਰਹ ਨਹੀ' ਅਪਰਾਧ। ਰਿਦਾ ਸਰਲ ਬਿਨ 

ਕਪਟ ਤੇ ਪੰਥ ਚਲਹਿ ਇਹ ਸਾਧਾੰ ॥ ੩੧॥ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਯਹੁ ਆਪਨ 

ਸਿੱਖੜਾ ਦੈਬੇ ਹੇਤ । ਸੁਨਤਿ ਸਕਾ ਮਹਿ ਸਿੱਖ ਸਭਿ ਸ਼ੋਭਤਿ ਸੁਮੱਤ 

ਸਮੇਤ ॥ ੩੨॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਰੁੱਤੇ “ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਰਜ 

ਦਿਵਾਵਨਿ” ਪ੍ਰਮੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਏਕ ਊਨ ਪੰਚਾਸਤੀ ਅੱਸੂ ॥ ੪੯ । 
੫੦, [ਮੁਕਤਿ ਨਾਮਾ] । 

ਦੋਹਰਾ॥#ਬਹੁਰ ਸਭਾ ਮਹਿੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਮਤਿ ਸਭਿਨਿ ਕੌ ਦੈਨ । ਤੜਾਗਨ 

ਕੁਮਤਿ ਬਿਕਾਰ ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਉਚਰੇ ਬੈਨ ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ “ਸਨਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖਹੁ 

ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ੂ । ਧਰੰਹ ਕਮਾਵੈ ਤਜੈ ਕਲੋਸ਼ੂ । ਲਖਹੁ ਮੁਕਤਨਾਮਾ ਦਿਸ 

ਨਾਮੁ। ਜਿਸ ਕੇ ਕਰਤਿ ਲਹੈ ਗੁਰਧਾਮ' ॥ ੨ ॥ ਸਿੱਖ ਹੋਇ ਕਿਸ ਕਰਜ 

ਨ ਲੋਵੈ। ਜੇ ਕਰਿ ਲੋਯ ਭਾਵ ਕਰਿ ਦੇਵੈ। ਸੁਨੰ ਨ ਝੂਠ; ਨ ਮੁਖ ਤੋ 

ਕਹੈ । ਖ਼ੈਗ ਝ੍ਰਠ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਗਹੈ॥੩ ॥ ਸਤਿਸੈਗੀ ਹੁਦਿ ਸਾਚ ਕਮਾਵੈ । 

ਮੈਗਿ ਸਾਚ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਵਧਾਵੈ । ਸਚ ਉਰ ਧਰਹਿ ਮ੍ਰਿਜਾਦਾ ਸਾਚੀ ।.ਛਲ 

ਬਿਨ ਹੋਵੈ ਸਾਂਚ ਉਬਾਚੀ! ॥ ੪ ॥ ਸਚਿ ਕੋ ਮੈਗ ਜੀਵਕਾ ਜੋਈ । ਤਿਸ ਕੌ 

ਕਰਹਿ; ਦੈਭ ਬਿਨੁ ਹੋਈ। ਕੁਛਕ ਬਿਚਾਰ ਦੁਹਨ ਮਹਿੰ` ਅਹੈ । ਸੂਖਮ 

ਭੋਦ ਸਮਤਿ ਕੋ ਲਹੈ= ॥੫॥ ਕਹੇ ਸਾਚ ਕਿਸਿ ਹੋਵੈ ਘਾਤਿਇਸ ਤੋਂ ਆਦਿ 

ਬਿਚਾਰਹ[ ਬਾਤ । ਤਹਾਂ ਸਾਚ ਨਹਿ ਅੰਗੀਕਾਰੈ । ਬਨ ਉਪਕਾਰੀ ਕਾਰ 

ਸੁਧਾਰੈ ॥ ੬ ॥ ਇਸ ਪਰ ਇਕ ਗਾਬਾਂ ਸੁਨਿ ਕਾਨ । ਦਿਜ ਬੈਠਯੋ ਕਿਤ 

ਜਾਪ ਬਖਾਨੇ । ਭਾਗੀ ਧੇਠੁ ਕਸਾਈ ਕਰ ਤੇ । ਖੋਜਤਿ ਆਇ ਸੁ ਬੂੜਨ 

ਕਰਿਤੇ॥੭॥ਹਾਥ ਸਾਥ ਢਿਜ ਸ਼ਾਰਤ ਕਰੀ/ਗਹੀ ਜਾਇ ਪਾਪੀ ਦੁਖ ਭਰੀ । 

ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਸਚ ਤਜਹੁ ਬਿਚਾਰੇ” । ਪਰ ਹਿਤ ਕੀਜੈ _ਕੂਰ ਉਚਾਰੇ; ॥ 

੧ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੈ। “ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਯਾਦਾ ਹੈ। “ਗੁਰਪੁਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਹੰਦਾ ਹੈ । “ਸੱਚਕਹਿਣ ਵਾਲ਼ਾ । “ਭਾਵ ਸੱਚ ਬੂਠ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ । ੬ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਸੂਖਮ ਭੇਦ ਨੂੰ 

ਜਾਣ ਲਵੇ । “ਵਿਚਾਰਕੇ । #ਇਹ ਮੈ ਸਾਖੀ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ । 

1ਪਾ:-ਬਿਗਾਰਹਿ। ੩ਅਵਿਹਤ ਸੱਚ ਤੇ ਵਿਹਤ ਝੂਠ ਦਾ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਸੇ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ 

$, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਠਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਜੋ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੜਾ 

ਸੈਖੇਪ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹ੍ਰਿਦੇ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ; ਜੇ ਕਿਸੈ ਹੋਰ ਉਚੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦਾ ਲਖਾਯਕ ਸੀ, 

੫ ਗਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ; ਆਮ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਇਸਤੋਂ ਗ਼ਲਤ _ਅਰਥ ਸਮਬ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ 
[ਬਾਬੀ ਟੂਕ ੯੪ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੋਨ। ਕੁ” 



_-ਤ੍ਰਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ) ___( ੫੧੯੭) ___ ਰਿਤੁੜ।ਅੰ੧੫੦, 
੮॥ ਅਪਰ ਜਿਤਿਕ ਜਗ ਕੇ ਬਿਵਹਾਰੇ । ਸਚਿ ਕੇ ਸਹਿਤ ਕਰਹੁ ਹਿਤ ਧਾਰੇ।ਸਿੱਖ ਹੋਇ ਕਿਸ ਜੂਠ ਨ ਖਾਵੈ । ਸਿੱਖ ਹੋਇ ਧਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਲਾਵੈ॥੯॥ 
ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਾਂਟ ਕਰਿ ਖਾਇ । ਨੰਗੇਕੋਸ ਨ ਕਰਿ`ਚਿਰ ਲਾਇ । 
ਮੈਥਨ ਸੁਪਤਨਿ,ਅਚਵਨ ਆਦਿ।ਨੰਗੇਕੇਸ ਨ ਲੋ ਕਛ ਸ੍ਰਾਦ।੧੦॥ਪਠਿ 
ਜਪ ਜਾਪੁ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਲੋਇ। “ਤਵਪੁਸਾਦਿ”ਕਹਿ ਕਰਿ ਅਚਵੇਇ। ਨਗਨ 
ਨਾਇਕਾ' ਨਾਂਹਿ ਨਿਹਾਰੈ। ਤਿਯ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਉਰ ਨਹਿੰ ਧਾਰੈ# ॥੧੧॥ 
ਦੌਹਰ॥ ਖੁਰ ਪਰ ਧਨ” ਕੋ ਛੁਏ ਨਹਿੰ, ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਤੇ ਦੂਰ । ਕਠਿਆ 
ਮਾਸ ਨ ਖਾਈਏ, ਪਾਲਿਓ ਖਾਇ ਨ ਸੂਰ] ॥ ੧੨॥ ਚੌਪਈ ॥ ਮਲ ਕੌ 
ਤਜਹਿ ਸੌਚ ਪੁਨ ਧਾਰਹਿ।ਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਕਰ ਚਰਨ ਪਖਾਰਹਿ। ਜਲ ਕੋ 
ਲੋਹ'ਮੁਤ੍ ਕੇ ਪਾਛੇ । ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਮੱਜਹਿ ਆਛੇ ॥ ੧੩॥ ਸੀਤਲ ਜਲ 
ਕੋ ਅੰਗੀਕਾਰੈ“। ਜੇ ਨਹਿ ਸ਼ਕਤਿ” ਤਪਤ ਕਰਿ ਬਾਰੈਂ। ਬਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ 
ਨ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਵੈ । ਬਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨ ਭੋਜਨ ਖਾਵੈ ॥੧੪॥ ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ 
ਬਿਨ ਮੱਜਨ ਖਾਇ੧ਸਚ ਕੋ ਰਾਖੈ ਸਦਾ ਬਨਾਇ।ਪੁਜਾ ਸਕਲ ਚਹੁੰ ਬਹ- 
ਨਨਿ ਸਹਿਤ।ਇਨ ਤੋਂ ਗਾਥੈ ਨਯਾਰੀ ਰਹਿਤ ॥ ੧੫॥ ਸਭਿ ਕੈ ਖ਼ੈਗ ਰਈ 
ਬਿਵਹਾਰੈ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੌਮ ਇਨਹੁੰ ਤੇ ਨਕਾਰੈ'।ਜਗਤ ਜੂਠ” ਤੇ ਰਹੀਐ 
“ਚਿਰ ਤਕ ਨੰਗਾ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ । “ਨਗਨ ਇਸਤ੍ਰੀ। ਜੌ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ:-ਧਨ ਪਰ 
ਖਰ=ਪ੍ਰਾਏ ਧਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਏ ਮਾਲ ਨੂੰ । ਖਰ (=ਖੋਤੇ) ਤੋਂ ਉਪਲਖਤ ਭਵ ਮਾਲ ਭੈਗਰ ਦਾ ਹੈ । 
(ਅ) ਖੌਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਛੋਹੇ ਨਾਂ । ਓਮੈਲ ਤਿਆਗਣ ਮਗਰੋਂ ਸੈਚ ਭਾਵ ਕ੍ਰਲਾ ਤੇ ਪੰਜ ਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰੇ । “ਭਾਵ ਹੱਥ ਧੋਵੇ । “(ਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ) ਵਰਤੇ । “ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ । “ਗਰਮ 
ਜਨ! ਕਰ ਲਏ । ੯ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਾਮ (ਰੋਮ ਕੁਪ) ਬੈਦ ਹੋਕੇ ਇਨਸਾਨ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
“ਸਿਖ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਨੇਮ ਧਰਮ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੇ । '੯3ਬਾਕੂ । 

ਸਿਮਰਨ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਰਿਦੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ 
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸਤ੍ਰੀ ਸਿਮਰਨ ਸੁਰਤ ਵਿਚ ਕਾਮ ਭਰਦਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਨੀ ਖਿਆਲ ਹੈ । ਗੁਰੁ ਘਰ ਵਿਚ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਗਰਬ ਮਨ ਹੈ । 
ਤਪਾਲਤੂ ਸੂਰ ਬੜੇ ਰੰ ਦੇ ਪਦਾਰਬ ਖਾਕੇ ਪਲਦਾ ਹੈ । 

'ਵਗ0 ((ਪਛਨੇ ੫ਨੇ ਦੀ ਝਾਕੀ ਟੁਕ) 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਵਿ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਰਥ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਵਿਚ ਦੇਸ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਤਅੱਲਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅੰਗ 
ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਅਹੈਕਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਕੋਚ ਸਿਖਾਲਣ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਿੱਛੇ ਰਾਸ ੨ ਅੰਸੂ ੧੭ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ' ( ੫੧੯੮ ) ਰਿਤੁ ੩ । ਸੰਸੂ ੫੦. 
___% ____#_____-

.----------
--- ਰਾ 

ਦੂਰ । ਪਹਿਰੈ ਨਹੀਂ' ਕਸੁੰਭਾ ਰੂਰ' ॥ ੧੬ ॥ ਦਿਨ ਮਹਿੰ ਸੁਰਮਾ ਨੈਨ ਨ 

ਪਾਵੈ। ਕਛ ਬਿਨ ਨਗਨ ਨਹੀਂ' ਸੁਪਤਾਵੈ । ਕਛ ਬਿਹੀਨ ਚ
ਿਰਕਾਲ ਨ 

ਰਹੈ। ਇਕ ਤਜਿ ਦੁਤੀ ਤੁਰਤ ਹੀ ਗਹੈ ॥ ੧੭ ॥ ਸਿਮਰਨਿ ਸੱਤਿਨਾਮ 

ਕੋ ਧਗੈਸਪਤਨ ਸਮੈ ਸੋਹਿਲਾ ਰਰੈਂਬਿਘਨ ਅਨੌਕਨਿ ਕੌ ਹੁਇ ਨਾਸ਼
ਾਂ। 

ਸਦਾ ਧਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਸ ॥ ੧੮ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਗੁਰ ਕੀ - ਪਾ
ਹੁਲ ਸਿੱਖ 

ਲੇ ਰਹਿਤ ਕਮਾਵੈ ਰਥ । ਜਿਸ ਬੇੜੇ ਚੜ੍੍ ਸੇਵਿ ਸੋ” ਭਰਮੈ ਅਪਰ ਨ 

ਪੰਥ॥ ੧੯॥ ਅਸਨ ਅਚਹਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੌ“ ਕੌਨਜਾ ਦੇ ਸਿਖ ਸੋਧਿ” । 

ਅਨਰਿਣ ਹਿਤ ਕਰਿ, ਬੇਦ ਬਿਧਿ ਹੋਵੈ ਰਿਦੈ ਪ੍ਰਬੋਧ ॥੨੦॥ ਚੌਪਈ।। ਸੁਤ 

ਬਰਜਹਿ ਨਹਿ ਥਿਗੰਹ ਕਮੈਗਤਿਤਿਮ ਤ੍ਰਿਯ ਕੋ ਰਖ ਬਰਜ ਕੁਪੰਗਤ
ਿ'। 

ਗੁਰੂ ਮੰਤੁ ਕੌਂ ਨਿਸਦਿਨ ਰਰੈ । ਨਿਤ ਉਠਿ ਘਰ ਕੋ ਕਾਰਜ ਕਰੈ ॥ ੨
੧॥ 

ਧਨ ਪੂਜਾ ਪਰ ਨਹਿ ਲਲਚਾਇ । ਨਿਤ ਕੜਾਹ ਚੇਚਕ ਲਗਿ। ਖਾਇ । 

ਸੀਤਪ੍ਰਸਾਦਿ! ਗੁਰਨਿ ਕੋ ਲੋਇ। ਜੋ ਅਰਦਾਸੀ ਬੈਟਤਿ ਦੇਇ੯॥੨੨॥
ਜੋ 

ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕੌ ਖੈਟਨ ਕਰੈਂ'ਮਸਭਿ ਕੋ ਸਮ ਹੀ ਦੇ ਹਿਤ ਧਰੈ। ਕਰੈ ਈਰਖ
ਾ 

ਲੋਭ ਵਧਾਵੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤਨ ਰੋਗ ਉਠਾਵੈ॥ ੨੩॥ ਦਾਰਿਦ ਦੇਤਿ ਦੋਖ 

ਸੋ ਹੋਇ। ਪੁਨ ਸਿਖ ਅਸਨ ਜ ਭੁਗਤਹਿ"" ਕੋਇ। ਉਠੈ ਨ ਛੋਡਹਿ ਬਿਰ
 

ਜਿਸ ਬਾਇੰ"ਜੇ ਤਜਿਉਠਹਿ ਬਹੁਰ ਨਹਿ ਖਾਇ॥੨੪॥ਤੁਰਕ ਤੁਰਕਨੀ 

੧ਕਸੈੰਡਾ ਰੈਗ (ਜੇ) ਗਰਮ (ਹੁੰਦਾ ਹੈ) [ ਸੈਸ:; ਰੂਰ=ਗਰਮ | ਸੇ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ:-ਪਹਿਰੇ 

ਰੈਗ ਨ ਰਾਂਬ । “ਉਚਾਰੇ । “ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਆਈ ਰਹਿਤ:-ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ 

ਸਤਿਮੈਂਗ ਕਰਣਾ, ਵਿਕਾਰ ਤਜਣੇ ਇੱਤਜਾਦਿ । "ਉਸੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਜੇਵੇ । “ਭੋਜਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦਾ 

ਖਾਵੇ । $ਵਿਚਾਰ ਕੇ (ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਹੈ !) । “ਅਰਿਣੀ
 ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਹਿਤ 

ਕਰੇ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਮਿਰਯਾਦਾ ਮੂਜਬ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ । ਆਸਖੇਪਕਾਰ ਮੱਲੋਮਲੀ 

ਵੇਦ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਪਦ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ
 ਲੈਣੀ ਹੀ 

ਠੱਕ ਹੈ । "ਖੋਟੀ ਪੰਗਤ ਤੋਂ । ੯ਜੇ ( ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ) ਅਰਦਾਸੀਆ ਬਾਂਟੇ ਮੂਜਬ ਦੇਵੇ । "' ਤੇ ਜੋ ) 

ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਵੰਡਦਾ ਹੈ । "(ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ) ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ । '“ੱਜਿਸ ਥਾਂ ਬੈਠਕੇ (ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ) ਛੱਡ ਕੇ 
ਉਠੋ ਨਾ । `` #ਜੌਣ ਵੇਲੇ ਚਿਤ ਦੇਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਬਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਚਿੱਤ ਤੇ ਦੇਰ ਤੱਕ 
ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। , _____ ਮੈ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪਦ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਪਾਠ ਹੈ “ਗੁਰੂ 
ਭੁਗਤ ਹੀ ਖਾਈਏ ਮੁਰਫ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰ ਭੋਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਰਹੋਂ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੋ 
ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਹੈ “ਜੋ ਅਰਦਾਸੀ ਦੇਇ) 

ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਵੰਡੇ ਸਿਰ ਜਿਤਨਾ ਬਾਂਟਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਦੇਵੇ । ਰ 



ਸੂਰਜ । ( ੫੧੯੯) _ `ਰਿਤੂ ੩ । ਅੱਸੂ ੫੦. 
ਤੇ ਬਚ ; [ਰ ਕੇ ਸਿਖ ਪਰ ਤਰਕ ਨ ਕਹੈ । ਚਾਰਹੁ ਬਰਨ ਬਨਹਿਂ 
ਗੁਰ ਭਾਈ । ਸਾਦਰ ਭੋਜਨ ਖਾਇ ਖਵਾਈ ॥ ੨੫॥ ਭੇਖਨ ਕੀ ਬਾਣੀ 
ਕੌ ਤਜੈ'। ਖਾਇ ਨ ਅਸਨ ਸੀਤਲਾ ਜਜੈ”। ਤਰਕ ਸ ਜਾਨਹਿ ਰੋਗ 
ਸਮਾਨੋ। ਅਚਹਿ ਨ ਕਲਮਾ ਅਸਨ ਬਖਾਨੋ॥ ੨੬॥ ਬੋਚਕ ਬਿਪਰ 
ਦਰਬ ਮੁਸ ਲੋਯ । ਭੇਖੀ ਸਿੱਖ ਕੁਲਾਵੈ ਜੇਯ“। ਥੰਡਨ ਨਾਰੀ£ ਮੋਤਤਿ 
ਹੀਨ । ਦੇ ਬਿਸਵਾਸ ਘਾਤ ਜਿਨ ਕੀਨਿ?॥ ੨੭ ॥ ਇਿਨ ਕੋ ਤਯਾਗਤਿ 
ਬਿਲਮ ਨ ਲਾਵੈ । ਤਜਹਿ ਕਸੈਗੀ ਸੈਗ ਜਿ ਪਾਵੈਂ। ਪਾਵਨ ਤਨ ਪਾਵਨ 
ਕਰਿ ਥਾਨ । ਘਿ੍ਤ ਮੈਂਦਾ ਲੇ ਖੰਡ ਸਮਾਨ੯ ॥ ੨੮॥ ਕਰਹਿ ਕੜਾਹ ਜਪੁ 
ਪਾਠ ਸ ਠਾਨੈ।ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅਰਦਾਸ ਬਖਾਨੈ'।ਹਾਥਜੋਰਿਠਾਂਢੋਹਇਕਰੈ। 
ਕੱਛ ਅਰੁ ਪਾਗ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਤਨ ਧਰੈ ॥੨੯॥ ਦੋਹਰਾ॥ ਜਿਜ਼ ਕਾਰਜ ਗੁਰ ਭਾਵ 
ਹਿਤ" ਹੋਹਿ ਭਾਵਨੀ ਪੂਰ । ਇਹਾਂ ਸਿਦਕ ਸਾਬਤ ਭਯੋ ਆਗੇ ਸੁਖ 
ਭਰਪੂਰ ॥੩੦॥ ਝੌਪਈ॥ ਸਿਖ ਕੋ ਆਧਾ ਨਾਮ ਨ ਲੋਯ । ਲੇਯ ਜੁ ਜਮ ਕੇ 
ਵਸ ਹੁਇ ਤੇਯ । ਬਿਨਾ ਬਯਾਹ ਬਿਨ ਪਠੇ ਅਨੰਦ। ਪਰ ਤ੍ਰਿਯ ਰਮਹਿ ਨ 
ਹੇਤੁ ਅਨੰਦ" ॥੩੧ । ਨਹਿੰ ਸੁਪਤਹਿ ਸਿਖ ਸੈ ਸਵੇਰੇ[ । ਅਸੁੱਚ ਜੂਠ 
ਠੇ-ਜਾਇ ਨ ਨੌਰੇ।ਰਖਹਿ ਨ ਕੇਸ ਖੁਲੇ, ਕਰਿ ਜੂੜਾ"ਦੇ ਦਸਵੈਧ ਗੁਰੂ 
ਕੋ ਫੁੜਾ॥੩੨॥ ਕਰਹਿ ਦੈਤਧਾਵਨ'ਦ ਜਲ ਸਾਥਾਂ । ਪਠਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਟੇਕਹਿ ਮਾਥਾ । ਨਾਨਕ ਦਾਦਕ ਤਜਿ ਦੁਇ ਗੋਤ: । ਸਾਕ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਨਿ 
ਸੈਗ ਹੋਤਿ ॥੩੩॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕੇ ਵਾਲ । ਗੁਰ ਮਹਿ ਨਿਸ਼ਚਾ 
“ਭਾਵ ਹੇਰ ਤੇਖਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਭੋਜਨ ਤੇ ਆਪਣੀਕਲਾਮ ਭੇਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਿਆਗੇ 
ਭਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਲਿਆਨ ਵਾਸ ਹਰ ਭਖ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਨੰ ਇਸਦੀ ਤਤ ਨ ਦਵੇ 
੨ਨਾ ਸੀਤਲਾ ਪੂਜੇ ਨਾ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਵੇਂ । ਸੌ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ--ਤਜੈ ਸੀਤਲਾ ਭੋਗ । 
ਬਕਲਮਾ ਜਿਸ ਭੋਜਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨ ਖਾਵੇ । “ਠੱਗ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਨ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਣ ਵਾਠਾ। 
“ਜਿਹੜਾ ਭੇਖੀ ਸਿੱਖ ਜੇ ( ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ) ਭੁਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਵੇ । ਵਿਭਚਾਰਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਤਿਬ੍ਰਤ 
ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਿਤਾ ਹੈ । “ਵਿਸਾਹ ਦੇਕੇ ਜਿਸ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ । “ਜੇ ਇਨਾਂ ਕੁਸੈਗੀਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ 
ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਜੇ। ਦਸੋ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਕੇਵਲ “ਤ੍ਰਿਭਾਵਲੀ ਕੜਾਹ ਕਰੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 
ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ । “ਮੈਦਾ” ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਦੇ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । “ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਦੀ 
ਅਰਦਾਸ ਉਚਾਰੇ । "ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ""ਸੈਸਾਰਕ) ਆਨੰਦ 
ਵਾਸਤੇ । "੩ਜੜਾ ਕਰਕੇ (ਰੱਖੇ) । “੯ਢਾਤਨ । “ਇਹ ਪਦ 'ਸੈਤਤ ਹੀਨ? ਮੈ ਸਾਖੀ 
ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਤੰਦਾਦੇ ਨਾਨੇਂ ਦੀ ਉਲਾਦ ਆਪੋ 
ਵਿਚ ਿਆਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰੋਗ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਵੇਂਦ ਲੋਕ ਮਨ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ । 



'ਬਿਚੱਛਨ । ਮਰੇ ਸਿਖ ਤੋਂ ਕਰੇ ਕੜਾਹ । ਰਦਨਹਿ 

ਬਹ ਨਾਂਹ ॥ ੩੪॥ ਤਜਹਿ ਸ਼ੋਕ ਸਭਿ ਅਨੰਦ ਬਢਾਇ ।। ਨਹਿੰਪੀਟਹਿਂ 

ੜ੍ਹਿ ਮਿਲਿ _ਸਮੁਦਾਇ। ਪਵਹਿੰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਤਨ ਕੌ ਕਰੈ। ਸੁਨਹਿੰ ਬੈਠ 

ਬੈਰਾਗ ਸ ਧਰੈਂ॥੩੫॥ਪੁੰਜ ਸੈਤਾਦਿਜ ਸਿੱਖ ਹਕਾਰੈ'।ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਕਰਿ- 

ਵਾਇ ਅਹਾਰੈ। ਦਰਬ ਬਸਤ੍ ਦੇ ਭੇਟਨਿ ਤਾਂਹੀ । ਰੀਤਿ ਬੇਦ ਕੰ ਤਜਾਗੇਂ 

ਨਾਂਹੀ[ ॥ ੩੬॥ ਕ੍ਰਿਆ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਕੌ ਸਾਰੈ7। ਕੋਸ ਛਾਪ ਗੁਰ ਸਿਰ 

ਨ ਉਤਾਰੇ । ਪਾਹੁਲੀਆ ਸਿਖ ਰਖੈ ਅਦਾਬਿ"। ਰਖਹਿ ਨ ਬੇਮੁਖ ਹੰਸੁ 

ਖਰਾਬ ॥ ੩੭ ॥ ਸਹੈ ਸਾਸਨਾ ਜਮ ਕੀ ਭਾਰੀ । ਪਰਹ ਨਰਕ ਮਹਿ ਹੈਨ 

ਉਬਾਰੀ । ਛਾਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰ ਸਮ ਜਾਨੈਂਗੁਰ ਸਮ ਅਦਬ ਕੇਸ ਕੌ 

॥੩੮॥ ਜੋ ਉਤਰਾਹਿ“ ਤਾਂਹਿ ਤਜਿ ਦੇਨਾ। ਸਾਕ ਤਜਹਿ£ ਕਰ ਪਾਨ 

ਨ ਲੇਠਾ?। ਖਾਨ ਪਾਨ ਜੋ ਦੇਵੈ ਤਾਂਹਿ।ਪਾਪ ਭਾਗ ਸੋ ਭੀ ਕੁਛ ਪਾਹਿ॥੩੯ 
॥ ਤੁਰਕ ਮੀਤ ਕਰੀਐ ਨ ਵਿਸਾਹੂ`। ਪਵਹ ਪਾਰਸੀ'ਬੇਮੁਖ ਵਾਹੂ। ਮਰਨ 

“ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੈਤ ਤੇ ਦ੍ਰਿਜਨਮ ਸਿੱਖ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ । ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਤ ਛਕ ਕੇਂ ਦ੍ਿਜ ਹੈਂਦਾ ਹੈ 

ਯਥਾ-'ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੈ ਗਵਨੁ ਮਿਟਾਇਆ । ਪਰ ਸੈ ਸਾਖੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ:-' ਸੰਬੂਹ 

ਬਿੱਪਨ ਸਿਖਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਤ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸਿੱਖ । “( ਕੇਸਾਂ ਦਾ) ਅਦਬ । “ਜੋ ਬੇ-ਮੁਖ ( ਕੇਸਾਂ ਦਾ 
ਅਦਬ) ਨ ਰਖੇਗਾ । “ਭਾਵ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਛਾਪ ਹੈ । “ਜੇ (ਕੇਸ) ਉਤਰਾਵੇਂ ।੬ਸਾਕ (ਉਸ ਦਾ) 
ਤਜ ਦੇਵੇਂ । “ਪਾਣੀ ਹੋਂ ਹੱਥੋ' ਨਾਂ ਲਵੇ । "ਤਰਕ ਭਾਵੇ ਮਿੱਤਰ ਹੇ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ । 

(ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਵੰਗਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੇਕ! ਨਹੀ” ਬਣਦਾ )। €੯ਸੰ ਸਾਖੀ ਦਾ 

ਪਾਠ ਹੈ:-ਤੁਰਕ ਪਾਰਸੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀਵਨ ਲੇਵੈ ਸਿੱਖ=ਜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਕੇ ਜੀਵਨ 

ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਂਹੇ ਟੋਰੇ । ਇਸ ਤੋਂ' ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਅਦਬ ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਪੜ੍ਕੇ ਉਹਨਾਂ 

ਵਰਗੇ ਖਸਾਲ ਤੇ ਰਹੁਰੀਤ (" 4੧੧੧੯) ਨੂ ਸਿੱਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਤਅੱਸਬ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ 

ਬੋਲੀ ਤੋ ਏਥੇ ਮਨ੍ਹੇ ਨਹੀ ਕੀਤਾ । #ਪ॥:-ਪੰਜ ਸੱਤ । 

ਹੌਸੇ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ:-ਬੇਦ ਕੀ ਰੀਤ ਕੋ ਤਜਾਗ । ਕਰੇ, ਨਹਿ ਕਿਰਿਆ ਕੋ ਮਾਨ ਸੁ 

ਸਿੱਖ ਸੜਾਵੇ । ਅਰਥਾਤ ਵੇਦ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਰਿਯਾ ਦੀ ਰੀਤੀ 
ਨਾਲ ਨਾਂ ਸਾੜੇ । ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਨਹਿ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤਿ ਸੀ 

ਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਸੀ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਤਾਂਹੀ ਹੈ ਜੇ ਲੌਕਿਕ ਬੇਦਕ ਰੀਤਾਂ ਛੂਡਾ 

ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਫਬਦਾ ਹੈ। ਮਰੇ ਤੇ ਕੜਾਹ ਕਰਨ',ਰੋਣਾ ਨਾ: /ਪਿੱਟਣਾ ਨਾ;ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਪੜ੍ਨਾ ਸਭ ਗੁਰਮਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ,ਵੇਰ ਲੋਕਿਕ ਰੀਤ ਕਹਿਣੀ ਅਸੈਗਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 

ਵਰਣਾਸ਼੍ਰੋਮ ਰੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਰਣਾਂ, ਸਿਲਾ ਨਾ! ਪੂਜਣੀ, ਮੈਸਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾਂ ਵਾਡੂ 

ਦੇਵ ਪੂਜਣੇ ਮਲ੍ਹੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੈਕਰ ਦੱਤ ਰਾਮਾਨਜ ਤੇ ਗੋਰਖ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਰੋਕਦੇ ਹਨ 

ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੈਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਭਾਵ ਉਂਤੇ ਦਰਸਾਯ' ਦੈ ਹੈ ਉਹੀ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਸੈਸਾਰਕ 

ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸੌਤੀਆਂ ਅੰਕ 46 ਵਿਚ ਅਪ ਸਮਚੀਆੀ ਨ ੮ੜਦੇ ਹਨ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੦੧) ਰਿਤੁ ੩ । ਅਸੂ ੫੦. _ 

ਕਿ ਜਨਮ ਪੁੱਤ ਕੈ ਵਕਾਹੂ । ਬਖਸ਼ਾਵਹਿ ਤਨਖਾਹ ਸੁ ਰਾਹੂ' ॥ ੪੦॥ 
ਮੋਨੋ ਕਰ ਅਹਾਰ ਨਹਿ ਖਾਨਾ। ਸਿਲਾ ਨ ਪੁਜਹਿ ਪਾਨ ਨ ਪਾਨਾ। 
“ਬਰਨਾਸ਼ਮ ਕੀ ਰੀਤਿ ਬਿਰੋਧੀ । ਮਮ ਸਿਖ ਕਰਹਿ ਨ ਗਾਖਹਿ ਸੋਧੀ“ ॥ 
੪੧॥ਦੋਹਰਾ।੬ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਸੈਸਾਰ ਕੌ,ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾਂ ਦੇਵਨਹਿੰ ਮਾਨਹਿੰ 
ਸਿਖ ਸੀਖ ਲੈ; ਰਖਿ ਭਰੋਸ ਗੁਰਦੇਵ ॥੪੨॥ ਜੋ ਗੁਰ ਕੋ ਘਰ ਜਨਮਯੋ 
ਬਡੋਂ ਕਹੈ' ਜਿਹ ਬੇਦ”। । ਤਪਿ; ਜਪਿਹਦਾਨੀ, ਭੁਪਹਦਿਜ ਦਿਨਕੌ ਦੇਯ ਨ 
ਖ੮॥੪੩॥ਰੋਵੇਂ ਬੇਦੀ ਬੇਦ ਬਿਨਹਰੋਵੈਂ ਪਾਪੀ ਲੋਗ। ਵੇਮੁਖ ਗੁਰ ਫਿਟਕਾ- 
ਰਿਆ ਰੋਵੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ“ ॥੪੪॥ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੋ ਆਇਓ ਗੁਰੂ । ਸਬਦ ਕਰਿ 
ਹੇਤ'”। ਗੁਰ ਸਿੱਖਯਾ ਸੁਣ ਧਾਰੀਐ ਰਹਿਣੀ ਰਹੈ ਸਚੇਤ ।।੪੫॥ ਚੌਪਈ ॥ 
ਮੈਂ ਬਖਸੌਂਗਾ ਦੋਂ ਪਦ ਸੋਇ'"। “ਜਹਾਂ ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਹਿ ਕਬਿ ਕੋ ਇ। 
ਸ਼ੈਕਰ,ਦੱਤ,ਰਾਮਾਨ ਜ ਨਾਂਹੀ"।ਗੋਰਖ ਮੁਹੈਮਦ ਪਹੁੰਚਿ ਨ ਤਾਂਹੀ ॥੪੬॥ 
ਜਥਾ ਧਰਨ ਪਰ ਬਰਖਾ ਬਰਸੈ। ਖੇਤੀ ਖੂਬ ਉਗਹਿ ਫਲ ਸਰਸੈਂ”। ਤੋਂ 
ਗਰ ਸਨਮੁਖ ਸਗਰੇ ਧਰਮ। ਕਹੈ ਗੁਰੁ ਫਲ ਦੇ' ਬਿਨ ਭਰਮ!” ॥ ੪੭ ॥ 
ਕਹਸੋ ਮੁਕਤਿ ਨਾਮਾ ਸਨਿ ਪਜਾਰੇ । ਨ੍ਰਾਇ ਮੁਕਤਸਰ ਦਿਸਹਿ ਉਜ਼ਾਰੇ”ਂ। 

੧(ਵਿਆਹ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੋ! ਹੋਈਆਂ ਭੱਲ ਭੁਲਾਂ ਦੀ) ਤਨਖਾਹ ਬਖਸ਼ਾਵੇ ਇਹ ਏਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਾਹ ਹੈ । “ਮੋਨ 
ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ । <ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਣਾ, (ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਠਾ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ 
ਹਨ) । “ਨਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ (ਨਾ ਠਾਕੁਰਾ) ਦਾ ਚਰਨਾਂਮਿ੍ਤ ਲਵੇ, ੧ ਸਾਖੀ ਦਾ ਭਾਵ 
ਇਹੋ ਹੈ । (ਅ) ਪਾਨ ਨਾਂ ਖਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤਮਾਕੁ ਵਿੱਚੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । “ਵਰਨਾ- 
ਸ਼ਰਮ ਅਰਥਾਂਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੇ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਧਾਰੇ, ਇਸ 
ਗਲ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਰੱਖੇ । ਸੇ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਬਰਨਾਸ਼ਮ ਦੀ ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚੇ । ੬ਭਾਵ 
ਬਹੁਤੀ ਲੋਕਾਚਾਰ ਤੇ ਕੁਲ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ (ਦਾ ਪੂਜਨ) ਸਿੱਖ ਨਾ ਮੰਨੇ । “ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦੇ 
ਘਰ ਜਨਮੈਂ ਭਾਵ ਗੁਰ ਅੰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਦ ਬੀ ਵਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । "ਵੇਦ ਦੇ ਗਿਆਤਾ 
ਿੱਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਤੋ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਬੀ ਰੋਂਦੇ ਹਨ । ਦਵਤੇ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗ ਰੋਂਦੇ 
ਹਨ । ”?ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ । ”"ਮੈਂ (ਗੁਨਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ( ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ) 
ਉਹ ਪਦਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ( ਪਦਵੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਲਗੇ ਹਨ )। "ਜਿਥੇ ਸ਼ਿਵਜੀ, ਦੇਤਾਤ੍ਰੇਯ; 
ਰਾਮਾਨੁਜ ਬੀ ਨਹੀਂ (ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ) । "੩ਬਹੁੰਤੇ ਫਲ ਲਗਦੇ ਹਨ । "“ਤਿਵੇ” ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 
ਹੋਕੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਭਰਮ ਦੇ (ਬਹੁਤ ਫਲਦੇ ਹਨ); (ਐਸਾ) ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫੁਰਮਾਯਾ ਹੈ। 

#ਇਹ ਮੁਕਤਨਾਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੈਗ ਤੇ ਅਗਲੇ ਅੰਸ਼ੂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੈਗ, ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 
ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਹੋਣੇ । ਮੈ ਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ `ਸਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ, 

[ਬਾਕੀ ਣੁਕ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੇਨ]ਡ੍ਰੇਗ` 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੦੨) ____ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ੫੧, 

ਕਰਮ ਤੋਂ ਸੋ ਛਟਿ ਜਾਇ।ਮਰਿ ਕਰਿ ਗੁਰ ਕੇਂ ਸਦਨ ਸਿਧਾਇ॥੪੮। 
ਗੁਰ ਕੇ ਬਾਕ ਰਹਿਤ ਇਹ ਕਹੀ । ਛਟਹਿ ਚੁਰਾਸੀ ਜਿਨ ਇਹ ਲਹੀ । 

ਰਹੈ ਜਾਨੀਐ ਨੀਕੀ। ਅਘ ਤੋਂ ਛੁਟਹਿ ਸ਼੍ਰੋਯ ਹੁਇ ਜੀ ਕੀ॥੪੯। 
ਰ ਪਚੀ ਅਧਿਕ ਸੈਸਾਰੀ । ਫਸੇ ਕਰਮ ਮਹਿੰ ਜਯੋਂ ਮਧ ਜਾਰੰ'।ਤਿਠ 

ਸਠਿ ਮਾਨਹਿੰ ਨਹੀ।ਧਰਹੁ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਮ ਕਹੀ ॥੫੦॥ 
ਇਸ ਬਿਧਿ ਕਹਿ ਗਰ ਰਹਿਤ ਬਿਬੇਂਕ । ਆਦਿ ਲਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਅਨੇਕ। 
ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸਭਿ ਸਮਝਾਈ । ਸਨਤਿ ਅਨੰਦ ਰਿਦੈ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੫੧॥ 
(ਲੇ ਸਮ ਇਨ 
ਸਤੀ ਅੱਸੂ ॥੫੦॥ ਮੋਮਨੀ ਵੱਸ ਸਿੱਖਣੀ] । 
ਵੋਰਰ(ਇਕ ਦਿਨ ਉਠੇ ਪ੍ਰਭ ਤ ਗਰ ਥਿਰੋ ਸਭਾ ਮਹਿੰ ਆਇ ਕੇਤਿਕ 
ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਨਿਕਣ ਬੈਠੇ ਸੁਰ ਸੁਰਰਾਇ”॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਇਕ ਸਿਖ 
ਨਗਰ] ਸ੍ਰਾਸ ਬਡ ਚਵਜੋ । ਭਾਗਤਿ ਆਇ ਬਿਸਮ ਡਰ ਬਵਜੋਪਹੁੰਚਜੋ 
ਪ੍ਭੁ ਕੇ ਢਿਗ ਤਿਸਕਾਲਾ । ਬੈਦਨ ਕੀਨਸਿ ਹੌਲ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੨॥ ਹੇਰਿ 
ਹਾਲ ਤਿਸ ਕੋ ਇਸ ਵਾਰਾਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਚ਼ਾਰਾਂ । “ਕਹ 
ਸਿੱਖਾ ! ਸੁਖ ਹੈ ਤੁਵ ਤਾਂਈਂ? ਕਿਮ ਇਮ ਆਯਹੁ ਬਹੁ ਸਹਿਸਾਈ“॥੩॥ 
ਸੁਨਤਿ ਪੁਨਹਿੰ ਕਰਿ ਨਮੋ ਉਚਾਰਾਂ । ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਸਿਖ ਵਣਜਾਰਾ । 
ਅਚਰਜ ਹੇਰਤਿ ਛੋਰਿ ਬਿਲੈਦਾ।ਤੁਮ ਵਿਗਪਹੁੰਚਜੋ ਲਖੇ ਅਲੈਬਾ॥੪॥ਏਕ 
ਮੋਮਨੀ£ ਹੈ ਇਤ ਓਰੀ । ਸਿੱਖਣੀ ਨਿਜ ਬਸਿ ਮੈਂ ਕਰਿ ਛੋਰੀ'। ਐਸੋ ਮੰਤ੍ਰ 

ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਉਂ ਫਸੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਾਲ ਵਿਚ ( ਮੱਛ )। "ਜਿਵੇਂ ਇੰਦੂ ਪਾਸ ਦੇਵਤੇ । 
<ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦਾ; ਪਰ ਸ਼ੁਧ ਪਾਠ “ਨਗਨ” ਚਾਹੀਏ ! $ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ । “ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ । 
੬ਮੁਸਲਮਾਨੀ । ਅੱਕ ੧੭ ਮੂਜਬ ਮੁਸਲਮਾਨ । “(ਇਕ) ਸਿੱਖਣੀ ( ਉਸ ਮੋਮਨੀ ਨੇ ) ਆਪਣੇ 
ਵੱਸ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ । #ਇਹ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ । 

1ਸੈ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ “ਨੰਗਾ ਹੀ! ਹੈ, “ਨਗਰ ਏਥੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ । 
-![ਪਿਫ> ਪੰਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੂਕ) 
ਇਹ ਦੁਇ ਪ੍ਰਮੈਗ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦਾ ਜੁੱਧ 
੧੭੬੨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਥੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੇ ਦਾ ਵਰ ਦੇਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਫਿਕਾਣੇ ਢਾਂ 
ਨਾਉਂ “ਮੁਕਤਸਰ? ਰੱਖਕੇ ਵਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਸਰੋਵਰ ਮਗਰੋ ਬਣਿਆਂ । ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ 
ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾੰ ਹੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੇ' ਮੁਕਤਸਰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਦੁੱਕਾ ਹੋਵੇਂ ! 

ਸੇ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਇਉਂ ਹੈ:-ਮੁਕਤਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਨੁ ਤੀਰਥ ਮੁਕਤਸਰ ਲ੍ਰਾਇ । ਬੁਰੇ 
ਕਰਮ ਤੇ ਛੂਟ ਕਰ ਗੁਰ ਘਰ ਮਚ ਕਰ ਜਾਇ । 

'ਕ' ਹੈ| 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਝਜ ! _ ( ੫੨੦੩ ) ਚਿਤੁ $ । ਅਸ ੫੧, 

ਪਠਯੋ ਤਿਨ ਕੋਈ।ਤਿਸ ਕੀ ਬਾਤ ਬਖਾਨਤਿ ਸੋਈ॥੫॥-ਅਬਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ 
ਸਿੱਖਣੀ ਰਹੋਂ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰਿ ਹੋਨਿ ਮੈਂ' ਚਹੋਂ-ਕਰ ਜੋਰੇ ਹਮ ਜਿਤਿਕ 
ਨਿਕੇਤ" । ਬਹੁ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖੀ ਸੁਖ ਹੋਤ” ॥ ੬ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋ “ਸ ਜਾਨ 
ਅਜੋਗਾ'। ਪੀਰ ਮੁਰੀਦੀ ਸਿੱਖਨੀ ਹੋਗ । ਖਾਵਤਿ ਹੋਗ ਸ਼ਰੀਟਨ ਸੋਇ । 
ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਬਸਿ ਤਿਸ ਹੋਇ? ॥੭ ॥ ਸਿੱਖ ਬਿਨੈ ਬੋਲਯੋ ਕਰ ਜੋਗੇ । 
'ਬਖਸ਼ਹੁ; ਅਹੈ ਭਾਣਾਜੀ ਮੋਰੀ । ਸੈਂ ਅਰੁ ਮਮ ਭਗਨੀ ਜਦ ਕਦਾ । ਅਹੈਂ 
ਆਦਿ ਕੇ ਸਿਦਕੀ ਸਦਾ ॥ ੮ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਦਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ । ਐਸੀ 
ਨਹੀਂ ਕੁਮਤਿ ਕੋ ਧਾਰੇ”। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਉਪਚਾਰ ਬਖਾਨਾ । “ਤਿਸ ਕਰਾਉ 
ਸਰਮੁਕਤ ਸ਼ਨਾਨਾਨਂ॥੯॥ਦੂਰ ਕੁਰਹਿਤ ਹੋਹਿਗੀ ਤਬੈ । ਪਵਉ ਮੁਕਤਿ- 
ਨਾਮਾਂ ਵਿਗ ਸਬੈ । ਚਾਲੀ ਪਾਠ ਸੁਨਾਵਨਿ ਕਰੀਏ । ਪੁਨ ਜਪ ਪਵਹੁ 
_ਬਿਘਨ ਪਰਹਰੀਏ॥ ੧੦॥-ਵਾਹਿਗੁਣੂ ਜੀ ਹੋਇ ਸਹਾਇ-।ਆਦਿਤਵਾਰ 
ਨਉਚਦ ਲਿਖਾਇ' । ਸਿਰ ਬੈਧਹੁ ਕੌ ਗਰ ਮਹਿੰ ਪਾਵੈ । ਸੁਰਤਿ ਟਿਕਾਫ 
ਤਬਿ ਤਿਸ ਆਵੈ ॥ ੧੧॥ ਪਰਜੋ ਭੂਤ ਕੋ ਸਾਯਾ ਜੋਇ। ਸਕਲ ਬਿਨਾਸ਼ੀ 
ਹੋਵੈ ਸੋਇ । ਸਿਖੀ ਸਾਬਤ ਰਖੀਅਹਿ ਪਲਾਂ । ਰਹਿਠੀ ਭਲੀ ਭੇਖ ਨਹਿੰ 
ਭਲਾਦ ॥੧੨॥ ਸਿਦਕ ਸਹਿਤ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ ਪਜਾਰੀ । ਜਿਨ ਧਾਰੀ ਸੋ ਉਤ- 
ਰਹਿ ਪਾਰੀ । ਲੋਭੀ ਦਰਬ ਭੇਟ ਕੇ ਗੁਰ ਨਹਿੰ”। ਲੇ ਕਰਿ ਜੇ ਕ੍ਰਹਿਤੀਯੋ 
ਬਖਸ਼ਹਿੰ'।੧੩॥ ਜੋ ਸਿਖ ਧਨ ਕੌ ਲੋਭੀ ਹੋਇ। ਬਖਸ਼ਹਿ ਕਬਿ ਕਰਹਿ- 
ਤਿਯਹਿ ਕੋਇ"”। ਸੋ ਸਿਖ ਨਾਂਹਿਨ ਲਖਹ, ਕੁਚਾਲਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਘਰ ਕੋ 
ਚੋਰ ਬਿਸਾਲਾ/ ॥ ੧੪ ॥ ਗੁਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੱਖੀ ਤਿਸ ਕੇਰੀ । ਨਹਿ ਮਨਜ਼ੂਰ 
ਹੋਇ ਕਿਸ ਬੇਰੀ? । ਸੁਨਿ ਗੁਰਬਾਕ ਸਿੱਖ ਘਰ ਗਯੋ । ਸੋ ਬਿਧਿ ਸਕਲ 
"ਜਿਤਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲੋ ਹਾਂ। 3ਇਰ ਅਜੋਗ ਜਾਣ । “ਸਿੱਖਣੀ ਪੀਗੰ ਦੀ ਮੁਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ; ਭਾਵ ਨਿਗਾਹੇ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੋਸੀ । “ਨੋ ਚੰਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਕੇ । 
“(ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ) ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਾਬਤ ਰੱਖੋ । <ਭੇਖ ਧਾਰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ । “ਧਨ ਦੀ ਭੇਫ 
ਦੇ ਲੋਭੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਕਿ ਧਨ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਣ । ੯ਜੋ ਸਿਖ 
ਧਨ ਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋਕੇ । “ਓਹ ਕਦੇ ਕੁਰਹਤੀਏ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ । _ “ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਇਹ ਸਾਖੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜੁੱਧ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਹੈ ਯਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਭਾਵ ਮੁਕਤ ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਯਾ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੈ ਯਾ ਸੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਆਖੇਪਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਕੋਲੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ । 
ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇ ਵੇਰਵੇਂ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ੪੦ ਪਾਠ ਦੱਸਦੇ ਹਨ । “ਲੋਭ ਪਿਛੇ ਕੁਰਹਿਤੀਏ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮਨ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ।___ _( ੫੨੦੪) _ਰਿਤੁ ੩। ਅਉ ੫੧, _ 

ਕਰਤਿ ਤਹਿੰ ਭਯ॥੧੫॥ਕੇਤਿਕ ਦਜੋਸ ਬਿਤੇ ਜਬਿ ਵੇਗਸ਼੍ਹੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ 

ਚਢੇ ਅਖੇਰ । ਜੈਮਣ ਖੇੜੇ" ਕੇ ਢਿਗ ਗਏ । ਸਿਖ ਬਣਜਾਰੇ ਪਿਖ ਤਹਿਂ 

ਲਏ'॥੧੬॥ਕਰਿ ਬਿਨਤੀ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਉਤਾਰੇਸਿਖਣੀ ਆਨਿ ਬੈਦਨਾ 
ਧਾਰੇ । ਕਹੀ ਬਾਰਤਾ ਜੁਗ ਕਰ ਜੋਰੀ । “ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਝ ਵਸਿ ਕਰਿ 

ਛੋਰੀ ॥ ੧੭ ॥ ਪਸ਼ਚਾਤਾ੫ਪ ਕਰਤਿ ਨਿਤ ਰਹੀ । ਮਨ _ਇਸਥਿਰਤਾ 

ਪਾਵਤਿ ਨਹੀਂ? । ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋ “ਚਿੰਤ ਦਿਹੁ ਤਜਾਗੇ । ਅੰਗ ਸੈਗ ਬਿਨ 
ਪਾਪ ਨ ਲਾਗੇ ॥੧੮॥ ਚਾਰ ਮਕਾਰ” ਵਿਸਾਹੁ ਨ ਰੱਖੀ । ਮੁਸਲਾ; ਮਤ- 

ਰੋਈ, ਮਨ; ਮੱਖੀ । ਸਿੱਖਣੀਏ ਨਿਜ ਸਿਦਕ ਸੁਨਾਇ'?ਹਾਥ ਜੋਰ ਤਬਿ 

ਕਹਤਿ ਬਨਾਇ ॥੧੯॥ “ਗੁਰ ਕੀ ਅਰੁ ਗੁਰ ਸਿੱਖਨਿ ਕੇਰੀ । ਨਿਜ ਕਰ 

ਸੇਵਾ ਕਰਹੁੰ ਘਨੈਰੀ । ਉਰ ਪ੍ਰਤੀਤਿ ਮੈਂ ਧਰੋਂ ਬਡੇਰੇ । ਓਟ ਆਸਰਾਂ ਗੁਰ 

ਤੁਮ ਮੇਰੇ ॥੨੦॥ ਬਖਸ਼ ਲੇਹੁ ਹਮ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨੀ।ਪਤਿਤਨਿ ਪਾਵਨਤਾ 

ਬਿਧਿ ਬਰਨੀ”। ਸੁਨਿ ਕਰਿ/ੰਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਸੇਵਾਕਰੀ; ਪ੍ਰਸਨ ਭਏ ਗੁਰ- 
ਦੇਵਾ ॥ ੨੧॥ ਮਸਤਕ ਟੇਕਿ ਉਪਾਇਨ ਦੀਨੀ । ਖੁਸ਼ੀ ਤਿਨਹੁੰ ਪ੍ਰਤਿ 

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨੀ।ਕਹਜੋ “ਸਖਣੀਏ ! ਸੁਨਹੁ ਭਵਿੱਖ ।ਤੁਵ ਸੁਤ ਹੋਵਹਗੋ 

ਗੁਰ ਸਿੱਖ ॥੨੨॥ ਜਨਮ ਸਪਤਮੋ ਤੁਵ ਜੰਬਿ ਹੋਇ । ਸੈਗਤਿ ਸਿੰਘ ਕੀ 

ਬਨਿ ਹੈਂ ਜੋਇ੯। ਤਬਿ ਉਧਾਰ ਤੇਰੋ ਹੁਇ ਜਾਇ'”। ਕਰਨਿ ਸੇਵ ਕੋ ਤਬਿ 

ਵਲ ਪਾਇ! ॥੨੩॥ ਇਮ ਬਰ ਦੇ ਕਰਿ ਹਯ ਆਰੋਹੇ । ਡੇਰੇ ਬਿਖੇ ਆਨਿ 

੧ਨਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ । “ਉਸ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ (ਗੁਰੂ ਜੀ) ਵੇਖ ਲਏ । ₹ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ 
ਨਹੀਂ ਲਗੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । $ਮਮਿਆਂ ਦਾ । “ਭਾਵ ਦੱਸ । $ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਓਟ 

ਆਸਰਾਂ ਹੋ । “ਆਪ ਨੇ ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ । `ਇਹ ਗਲ 

ਸੁਣਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਖਣੀ ਨੇ ਜੈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਉਸ ਪਰ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਮੈਨ ਹੋਏ; ਕਿਉਂਕਿ 
ਜੋ ਸਾਖੀ ਵਿਚ “ਸੁਨਕਰ/ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਥੇ ਪਾਠ ਇਹ ਹੈ:-ਸਣੇ ਸਿਖ ਸਿਖਣੀ ਟਹਿਲ 

ਕੀਤੀ । ਦਮੈਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬਣੇਗੀ । “ਲਿਖਤੀ ਸੈ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਪਾਠਹੈ:-'ਅਤੇ ਸਤਵੇਂ 
ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਸਿਖ ਮੈਗਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਮਹਲ ਬਸਕੇ ਉਧਰੈਂਗੀ” ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਇਹ 
ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ (ਜੋ ਤੇਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਤੀ ਹੈ) ਸੈਂਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 

ਤੈ ਉਸ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਹੋਕੇ ਉਸ ਜਨਮ ਮੁਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 

ਇਸ਼ਾਰਾ ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮੈਂਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਹੋਵੇ । ਜੇ ਮੈਮਤ ੧੮੯੧-੯੨ ਬਿ: ਵਿਚ 
ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭਾ ਕੌਰ ਸੀ । #ਇਬੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੇ ਗਿਆਂ 

ਕਿ ਸਿੱਖਣੀ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਚਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ! _ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੦੫) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰ੧ ੫੧, 

ਕਰਿ ਸੋਹੇ _#ਇਕ ਦਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈਰ ਹਜੂਰ । ਰਾਗੀ ਕਰਤਿ ਕੀਰ- 

ਤਨ ਰੂਰ॥੨੪॥ਜਿਸ ਤੇ ਬਹ ਬੈਰਾਗ ਉਪਾਵਤਿ।ਗੋਪੀਚੈਦ ਵਾਰ ਕੋ ਗਾਵ- 
ਤਿ"। ਸੁਨੈ ਖਾਲਸਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਪਰੀਤਿਖੁਸ਼ੀ ਬਿਸਾਲ ਧਾਰਤੇ ਚੀਤ॥੨੫॥ 
ਸਮੈ ਪਾਤਿ ਕੇ ਮਨ ਟਿਕ ਗਏ। ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਭਏ । 
ਸ਼ਬਦ ਸਾਜ਼ ਅਰ ਕੈਠ ਮਿਲੋ ਹੈਂ।ਬਸਜੋ ਰਾਗ ਜੁਤਿ ਤਾਲ ਭਲੋ ਹੈਂ"॥੨੬॥ 
ਜਬਹਿ ਭੋਗ ਪਾਯੋ ਕਰਿ ਨਮੋ । ਸਿੱਖ ਇਕਾਂਗੀ ਸਨਿ ਤਿਹ ਸਮੋ । ਰਿਢੈ 
ਪ੍ਰਤੀਤਿ ਨ ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਾਨੀਸੁਨਹਿ ਪਠੰਹ ਨਹਿ ਅਪਰ ਬਖਾਨੀ॥੨੭॥ 
ਸੋ ਉਠਿ ਕੈ ਕਰਿ ਜੋਰਿ ਉਚੇਰੇ । ਬੋਲਯੋ£ ਕਰੁਨਾ ਸਿੰਧ ਅਗੇਰੇ । “ਸਨੀਐ 
ਪਰ੍ਭੁ ਜੀ!ਮੋਰ ਪੁਕਾਰ । ਰਾਗੀ ਗਏ ਸਿਦਕ ਕੌ ਹਾਰਿ॥੨੮॥ ਤਜਿ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਬਾਨੀ ਇਸ ਬੇਰਾ । ਗਾਯੋ ਗੋਪੀਚੈਦ ਕੋ ਬੇਰਾ ! ਅੰਮੂਤ ਵੇਲੋਂ ਉਠਤਿ 
ਅਰੈਭਾ । ਸੁਨਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਯੋ ਅਚੇਭਾ ॥ ੨੯ ॥ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬੰਦਿ ਬਿਨ ਬਾਣੀ 
ਕਾਚੀ। ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਿ ਏਵ ਉਬਾਚੀ।ਜਾਨਿ ਬੁਝਿ ਇਨ ਤਯਾਗਨਿ ਠਾਨੀ। 
ਵੇਲਾ ਕਿਰਤਨ ਕੇ ਗੁਰਬਾਨੀ' ॥ ੩੦॥ ਕਯੋਂ ਇਸ ਸਮੇ ਗਾਨਿ ਕਿਯ ਆ- 
ਨਾ॥ੈਸੁਨਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। “ਭਾਈ ਸਾਂਈਲੋਕਾ ! ਸੁਨੀਅਹਿ । 
ਗਰ ਅਰ ਸਿਖ ਮੈਂ ਭੋਵ ਨ ਜਨੀਅਹਿ ॥੩੧॥ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਸਭਿ ਭਰ/ਤ 
ਬਿਸਾਲੋ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਕਰਤਾਰ ਸਮਾਲੇ । ਤੱਦਪਿ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੂਰ । ਗੁਰ 
ਕਰੁਨਾ ਤੋ ਪਰਾਪਤਿ ਰੂਰ ॥੩੨॥ ਗੋਪੀ ਚੋਦ ਪੈਨ ਬੈਰਾਗੀ । ਚੌਦਾਂ ਸੈ ਗਾਣੀ 
ਜਿਨ ਤਯਾਗੀ । ਦੀਰਘ ਰਾਜ ਮੋਹ ਜੋ ਮਨ ਕਾ” । ਤੁਰਤ ਤੋਰ ਡਾਂਰਯੋ 
ਜਿਮ ਤਿਨਕਾ ॥੩੩॥ ਤਪ ਕਰਿ ਸਿੱਧ ਭਯੋ ਸਭਿ ਤਯਾਗਜੋ। ਉਧਰੜੋ 
ਗੋਰਖ ਕੇ ਪਗ ਲਾਗਜੋ । ਗਜ; ਬਾਜੀ, ਧਨ, ਸਿਵਕਾ, ਸਕੈਦਨ । ਸੁੰਦਰ 
ਚੈਦਰਮੁਖੀ ਸਹਿ ਨੰਦਨ॥੩੪॥ਤਜਿ ਕਰਿ ਨਹਿੰਨ ਸੈਭਾਰਨਿ ਕਰੇਦ੍ਰਿੜ੍ 
ਬੈਰਾਗ ਰਿਦੇ ਮੋ' ਧਰੇ। ਤਮ ਸਭਿ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹੈਤੇ । ਮਨ ਅਪਨੇ ਕੌ 
ਨਹਿ ਬਿਰਿਖੈਤੇ ॥੩੫॥ ਘਰ ਮਹਿ ਨਾਰਿ ਕੁਸੁੰਦਰ',ਕਾਣੀੀ। ਕਲੀ ਰਹਿਤ 
ਜਿਨ ਏਕ ਨ ਜਾਣੀ"।ਮਨਲਾਗਜੋ ਤਿਨ ਮੈਗ। ਤੁ ਮਾਰੋਗੁਰ ਘਰ ਤੇ ਧਨ 

ਦ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ । ”ਸੌ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ: -"'ਸ਼ਬਦ,ਸਾਜ, ਕੌਠ, ਪ੍ਰੌਮ, ਏਕ 
ਹੋ ਗਏ ।” ੩ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ । ਉਚੀ ਬੋਲਿਆ । “ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ । $ਹੇਰ । “ਭਾਰੀ ਰਾਜ (ਅਤੇ) ਮਨ ਦਾ ਮੋਹ । ਚਦ ਮੁਖ ਵਾਲੀਆਂ 
ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਸਮੇਤ । ੯ਕੋਹਬੀ । ““ਜਿਸ ਨੇ ਭਲੀ ਰਹਿਤ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ । 

“ਨੂੰ ਸਖੀ ਦੀ ਇਹ ਦਸਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ( ੫੨੦੬ ) ਚਿਤੁ ੩ । ਅਸ ੫੧. 

ਲਹੋ, ਬਿਫਾਰੋ ॥੩੬॥। ਸੋ ਲੋ ਕਰਿ ਪਹੁੰਜਹੁ ਤਿਨ ਪਾਸ' । ਕਰਿਬੇ _ਚਰਰ 
ਬਿਲਾਸ ਅਵਾਸ । ਗੋਪੀਚੋਦ ਰੀਸ ਕੌ ਕੌਸੇ। ਤਮ ਚਾਹਤਿ; ਕਹੀਐ 
ਬਿਧਿ ਤੈਸੇ ॥ ੩੭ ॥ ਜੇ ਬੈਰਾਗਵਾਨ ਜ਼ਨ ਭਾਚੇ। ਸਭਿ ਕੇ ਸਾਂੜੇ ਗੁਰੂ 
ਉਦਾਰੇ। ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਕੋ ਪਠਤਿ ਸੁਠੰਤੇ । ਸ਼ਾਂਤ ਵਿਰਾਗ ਗਕਾਨ ਉਪਜੈਤੇ 
॥੩੮॥ ਇਸ ਬਿਧਿ ਕੀਨਿ ਜੁ ਸ਼ੁਭ ਮਤਿ” ਬਾਨੀ । ਗਰਬਾਨੀ ਕੋ ਲਖਹ 
ਸਮਾਨੀਂ। ਬੇਦ ਵਾਕ ਜੋ ਅਹੈ ਥਿਅਰਥ। । ਸੁਰ ਮੁਨਿ ਕਹੇ ਜਨਾਇ ਅਨ- 
ਰਬ0੩੯॥ ਤਿਸ ਕੋ ਤਕਾਗ ਕਰਨ ਭਲ ਜਾਨੋ।ਗਹੈ ਜੁ ਤਹਾਂ ਸੁ ਨਰਕ 
ਪਯਾਨੋ । ਕੋ ਬਾਲਕ ਨੰ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ । ਜਿਸ਼ ਮਹਿ ਸਾਰ ਭਲੇ ਨਿ ਰਧਾਰਾ 
॥ ੪੦ ॥ ਤਿਸ ਕੋ ਮਾਨ ਲੋਨਿ ਸ਼ੁਭ ਜਾਨੋਂ । ਸੋ ਨਰ ਕਰਹਿ ਬਿਕਾਰਨ 

“ਭਾਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਾਸ । “ਜੋ ਫ਼ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਦੇਵਤੇ ਵਾ ਮੁਨੀ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਅਨਰਥ 
(=ਉਲਦ ਅਰਬ) ਜਣਾਵੇ । “ਉਸ (ਭਾਵ) ਨੂੰ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ । 

#ਇਸ ਸਾਖੀ ਵਿਚੋਂ ਕੈਵਲ ਇਤਨਾ ਭਾਵ ਗ੍ਹਣ ਜੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ 
ਵੈਰਾਗੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੂਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਕੇ ਸ਼ੁਭ 
ਗੁਣ ਧਾਰਨੇ ਹਨ,ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਰਚਿਤ ਬਾਣੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹਨ । 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੱਕੀ, ਬਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੱਚੀਆਂ ਹਨ । ਪਾਠ, ਆਰਾਧਨਾ, ਜਪਣਾ, ਏਕਾਰ]ਤਾ ਤੇ 

ਕਲਿਆਨ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਗਾਉਣਾ ਉਸੇ ਬਾਣੀਦਾ ਉਪਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲਜੁੜੇ ਤੇਅਵਿਦਿਆ ਰਹਿਤ ਪਰਮ ਸ਼ੁਧ ਸਤੋ ਅੰਸ਼ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਸਾਹਿਬਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 
ਵਿਚ ਈਸ਼ੂਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਰੀ ਹੈ,ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਪਾਵਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਦੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮ ਸਛ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਤੁੱਲ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ 
ਰਚਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਹ ਸਾਖੀ ਬੀ ਆਖੇਪਕਾਰ ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਯਾ_ਵਿਗਾੜੀ ਗਈ 
ਜਾਪਦੀ ਹੈ, “ਏਕਾਂਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਪ੍ਰਾਧੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 
ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਹੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵਾਕ ਹੈ 'ਖਾਲਿਸਾ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਹੈ 
ਖਾਸਾੰ । ਪਿਛੇ ਮੁਕਤਨਾਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ:-“ਵਾਚੇ ਵੇਦ ਗਿਰਾ ਗੁਰ ਛੋਂਤੇ' ਸੇ ਤਨਖਾ- 
ਹੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਪਾਠ ਇਉਂ ਹੈ 'ਬੇਦਕਾ ਵਾਕ ਬੀ ਬਿਅਰਥ ਤਿਆਗਣਾ, 
ਦੇਵਤਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਭੀ ਆਖਰ ਭੀ ਛੋਡੀਏ । ਸਾਠ ਵਾਲਾ ਵਾਕ- ਬਾਲਕ ਕਾ ਡੀ ਮੰਨਣਾ ।” 
ਜਦ ਦਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਰਥ ਵਿਚ ਭੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਬਾ “ਯੁਕਤੀ ਯੂਕਤ- 
ਮੁਪਾਦੇਈ ਵਚਨ ਬਾਲਕਾਦ ਮਪਿ ਯੁਕਤੀਗੀਨੰ ਨ ਮੈਂਗ੍ਰਹਕਮਪਿ ਉਲ੍ਹੰ _ਪਦਮ _ਜਨਮਣਾ 
[ਵਜ਼ਿਸ਼ਟ ਹਥ] ” ਭਾਵ ਯੁਕਤੀ ਸਹਿਤ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਬਾਲਕ ਦਾ ਭੀ ਮੰਨਣਾ, ਯੂਕਤੀ ਤੇ 
ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਡੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਂ; ਆਖੇਪਕਾਰ ਨੇ ` ਇਹ ਭਾਵ ਵਾੜਨ ਦੀ 
ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰ ਰ 



ਗੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ। (੫੨੦੭) ____ ਰਿਤੁ੩। ਅੰਸੂ੫੧ 
ਹਾਨੋਂ । 'ਜਿਸ ਮਹਿੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਸ ਕਹਯੋ। ਸਾਰ ਅਸਾਰ ਬਿਚਾਰਨ 
ਲਹਯੋ । ੪੧॥ ਅਵਤਾਰਨਿ ਕੀ ਕਥਾ ਮਹਾਂਨੀ । ਰਾਮੜ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਦਿਕ 
ਗੁਨਖਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਦਿ । ਬਰਨਨ ਕਰਜੋ ਪ੍ਰਸੈਗ 
ਖੈਬਾਦਿ ॥ ੪੨॥ ਤਿਸ ਪਰ ਤਰਕ ਕਰਹਿ ਮਨ ਮੂੜ। ਕੇਦ ਨ ਪਾਇ 
ਸਕਹਿਂ ਗੁਨ ਰੂੜੇ । ਸੋ ਨਰ ਥੈ ਹੈਂ ਜਮ ਕੀ ਮਾਰ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਲਹਿੰ 
ਨਿਤ ਹ੍ਰੈਂ ਖ੍ਰਾਰ ॥੪੩॥ ਯਾਂਤੇ ਜਿਨ ਸ਼ੁਭ ਬਾਤਿ ਉਚਾਰੀਸੁਮਤਿਵੈਤ ਸਭਿ 
ਅੰਗੀਕਾਰੀ । ਪਠਹਿ ਸੁਨਹਿ ਗੁਰਮਤ ਕੋ ਧਾਰੈ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੇ ਉਤਰਹਿ 
ਪਾਰੈ॥ ੪੪ ॥ ਪਠਹਿ ਸੁਨਹਿ ਨਹਿ ਭਲੋ ਕਮਾਵਹਿ। ਸ਼ੁਭ ਬਾਨੀ ਪਰ 
ਤਰਕ ਉਠਾਵਹਿ। ਤਿਸ ਨਰ ਕਾ ਹੁਇ ਨਰਕ ਪਯਾਨਾ । ਹਾਰ ਜਨਮ 
ਕੋ ਪੁਨ ਪਛੁਤਾਨਾ ॥ ੪੫॥ ਕਹੈਂ” ਖਾਲਸਾ ਕੋ ਹਿਤ ਬਾਨੀ। ਹਮ ਭੀ; 
ਕੋਤਿਕ ਕਗੰਹਾ ਬਖਾਨੀਂ“ । ਆਦਿ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਜੇ ਆਨ । ਭਾਖਾ ਸਭਿ 
ਕੀ ਕਰਤਿ ਸੁਜਾਨ ॥ ੪੬ ॥ ਸੋ ਹਮ ਪੰਥ ਹੇਤ ਕਰਿਵਾਵੈਂ । ਪਠਹਿੰ ਆਪ 
ਸਭਿਹੂੰਨ ਸੁਨਾਵੈਂ?। ਹੁਤੇ ਬਵੈਜਾ ਕਵਿ ਗੁਰ ਪਾਸ । ਸਭਿ ਹੀ ਬਾਨੀ 
ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼॥੪੭॥ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ ਇਕੱਤਰ ਕਰਿਵਾਵੈਂਪੱਤ੍ਰੋ ਦੀਰਘ ਪਰ 

_ਲਿਖਵਾਵੈਂਨਨਾਮ ਰੀ੍ਬ ਕੋ ਬਿੱਦਕਾ ਸਾਗਗਰਾਂਖਨ ਕੀਨੋ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਨਾਗਰਾ 
॥੪੮॥ਕਵਿਤਾ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੀ ਪਰਖੰਤੇ।ਜਿਮ ਤਮ ਤਾਰ” ਨ ਬਨੰਤੇ। 
ਗੜ ਰੀਝ ਦੇ' ਮੌਜ” ਘਨੇਰੀ । ਲਾਖਹੁ ਦਰਬ ਕਰੋਰਨ ਕੋਰੈ॥ ੪੯॥ 
ਕਵੀਅਨਿ ਕੋ ਆਗੇ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਕਰਹਿ ਰੀਥ ਮਹਿੰ ਸਭਿ ਬੱਖਯਾਤ । ਰੁੱਤ 
ਭਈ ਅਬਿ ਤੀਸਰ ਪੂਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਕੀ ਕਥ ਰੂਰੀ॥ ੫੦॥ ਪਠਹਿ 
ਸੁਨਹਿਂ ਉਪਜਾਵਹਿਂ : ਪ੍ਰੋਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਹਿ ਸ਼ੋੋਤਨਿ ਛੇਮ। ਦਸ ਪਤਿ- 
ਸ਼ਾਹਨਿ ਚਰਨ ਮਨਾਇ। ਕਵਿ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਾਬਯ ਬਨਾਇ ॥ ੫੧॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਨਿ ਥੇ ੨ ਤਨ ਰਤੇ “ਮਿੱਖਨਿ` ੫੧੩ ੪੩ਰਨਨੇ ਕਵਿ ਸੈਡੇਖ ਸਿੰਘ 'ਬਿਰਚਤਾਯਾਂ ਛਾਖਾਗਾਂ ਸੀ ਹਰ 
ਮਹਾਤਮ ਡਿਡੀ ਚੁਡ ਨੈਪੂਰਨੇ ਮਸਤ ਸ਼ੁਭ ਮਸਡ ਨ ਇਕ £ਚਾਸਤਿ ਅੰਸੂ[ । ੫੧॥ 

ਨ ਰੁਤ ਸਮਾਪਤਿ ਹੋਈ । 
"ਇਬੋਂ' ਤਕ ਮੈ ਸਾਖੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਵਿ ਜੀ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ । "ਸੱਤ _ਅਸੱਤ ਦਾ 
ਵਿਚਾਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੇਵੇ । “ਗਾਵ ਸ਼ੁਭ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤਰਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ 
ਤੁਤਾ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। % ਅਸੀਂ) ਕਰਾਰ “੩ ਕੁਥਕੁ ਕਥਨ 
ਕੀਤੀ ਬੀ ਹੈ । ੬ਪ੍ਰਬੀਨ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ਨੇ । “ਵੱਧ ਘੱਟ । ̀ 'ਬਖਸ਼ਸ਼ । ___”੫੮-ਸੇਵਕ ਕੀਠਿ । 

1ਛਾਪੇ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਇਸਤੋਂ ਅਗੇ ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ:--ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹਾਇ । ਚੈਨ 
ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਾਇ । ਸ੍ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਸਹਾਂਵ ਤ੍ਰਿਤੀ ਰੁਤ ਸੈਂਪੂਰਠੰ ॥ 
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੧ ਓੱ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤੇ ॥ 
ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ ਰਾਸਿ ੩ ਦਾ ਆਦਿ । 

ਅਥ ਚਤਰਬ ਰਤ ਕਥਨੰ ॥ 
੧. [ਮੰਗਲ । ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹਨਾ]। 

੧. ਇਸ਼੍ਹ ਦੇਵ-ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ-ਮੰਗਨਨ । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਦੀਨਨਿ ਦਯਾਲਾ' ਅਨੌਦਘਨ ਜੋ ਸਭਿ ਮੈਂ ਲਯ; ਲੀਨਿ । 

ਲੀਨਿ ਨਾਮ ਜਨ ਜਾਂਹਿ ਨੇ ਤਿਨ ਕੌ ਕੌਵਲ ਦੀਨਿ । ੧॥ 
ਆਨੰਦਘਨੁ=ਇਕ ਰਸ ਆਨੰਦ ( ਸਰੂਪ )। ਲਯ=ਸਮਾਇਆਂ ਹੋਇਆ । 
ਲੀਨ=ਜੱਫੀ ਵਿਚ, ਨਾਂਲ.ਲਗੇ ਹੋਏ, ਅਲੰਬ ਵਿਚ, ਆਸਰੇ । 
ਕੈਵਲ=ਕੈਵਲਜ=ਸਦਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ । ਸੁਚਨਾ-'ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ” ਲਯ 

ਤੇ ਲੀਨ ਦੁਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹੁਰੀ ਦੀਪਕ ਹੈ । _ 
ਅਰਥੋ-ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਇਕ ਰਸ ਆਨੈਦ (ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ) ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 

ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਅਤੇ) ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਰੇ । (ਕਾਇਮ) ਹਨ; (ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ) ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਲੀਤਾ ਹੈਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ( ਆਪ ਨੇ ) ਕੈਵਲ ( ਪਦਵੀ ) 
ਦਿਤੀ ਹੈ । 

ਭਾਵੇ-ਨਯਾਯ ਨੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ (=੨੧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ) ਮੂਲੋੱ' ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ. ਪਾ ਜਾਣ ਦ। 
ਨਾਮ ਕੈਵਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ੧੬ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਤਤ੍ਰਗਯਾਨ । ਸਾਂਖ ਵਿਚ ਤੇ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਪੁਰਣ ਖਲਾਸੀ ਨੂੰ ਕੈਵਲ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਉਸ ਦਾ ਸਾਧਨ 
ਹੈ । ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਹੌਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਨਵਿਰਤੀ ਹੇ ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਸ੍ਰ ਸਰੂਪ 
ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ ਹੇ ਜਾਣਾ ਕੈਵਣਨ ਹੈ, ਚਿਤ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਨਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ । 
ਵੇਦਾਂਤ ਵਿਚ ਅਦ੍ਰੈਤ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹ ਹੋਕੇ ਨਿਰੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਭਾਵ ਵਿਚ ਹੇ ਜਾਣਾ ਕੈਵਲ ਹੈ, 
ਸਾਧਨ ਅਵਿੱਦਯ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਜਦੋੰ ਕੈਵਲ ਪਦ ਵਰਤਿਆ 
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵ ਹੈ:-ਜੀਵਾਤਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਨਾਲ ਅਵਿਛੜ ਮੇਲ ਵਿਚ (ਸਦਾ ਸੈਜੋਗ ਵਿਚ) 
ਹੇ ਜਾਣਾ, ਭ ਵ ਜੀਵ ਤੱਤ੍ਰ ਦਾ ਪਰਮ ਤੱਤ ਨਾਲ ਅਵਿਛੜ ਮਿਲਾਪ । ਇਸ ਦਾ ਸਾਂਧਨ ਪ੍ਰੇਮ 
ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਿਦਤ ਸਰੂਪ ਸਿਮਰਨ ਦੈ । 

ਮਂ4:--ਦੀਨ ਦਇਆਲ । 



<< ਦੇ -- ਦਾ "- ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੧੦ ) ਰੁਤ ੪। ਗੰਗੂ ੧. 

੨ ਇਸ਼੍ ਗੁਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ=ਮਮੰਗਲ । 

ਕਬਿੱਤ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਖੋਟੀ ਮਤਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੈ ਦੈ ਨਾਮ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਜਹਾਜਨਿ ਕੋ ਭਰਿ ਭਗਿਕਰਿ ਕਰਿ ਪਾਰ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰਦਾਸ ਸੋਢੀ 

ਕਲ ਚੈਦ ਰਾਮੁਦਾਸ ਦਯਾ ਢਰਿ ਰਿ । ਘਰੁ ਘਰੁ ਜਸ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ 
ਜਾਨੀਯੰਤ; ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੁਬਿੰਦ ਹਰਿ ਰਾਇ ਰੂਪ ਧਰਿ ਧੰਗਦਰਿ ਦਰਿ ਦੁਖ 
ਹਰਿਕਿਸ਼ਨ ਨਵਮ ਗੁਰੁ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਸਿੰਘ ਲੌ ਚਰਨ ਪਰ ਪਰੋ ੫ਰ॥੨॥ 

ਹਰਿ=ਹਰਿਕ ਦੀ । _ਹਰਿ=ਦੁਰ ਕਰਕੇ । _ਹਰਿ=ਭਗਵਾਨ ਰੂਪ । 
ਹਰਿ ਦੈ ਦੈ ਨਾਮ=ਹਰਨਾਮ (=ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ) ਦੇ ਦੇ ਕੇ । 
ਗੁਰ ਗੁਰੁ=ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੁ । ਪਰਮ ਗੁਰੂ । ਜਾਨੀਯਤਿ=ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । 

ਦਰ=ਦਲਨਾ । ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਨ ਵੱਲ 

ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਵੇ' ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਢਲਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲ । 

( ਅ) ਬੂਹੇ ਝੂਹੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਜ਼ਿਸ਼ਨ 
ਜੀ ਹੋਏ । [ਫਾ:, ਦਰ=ਬੂਹਾ | । 

ਅਰ&-ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਖੋਟੀਆਂ ਮਤਾਂ; ਤੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਂਮ 

ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਭਰਕੇ ਕਰ ਦਿਤੇ (ਹਾਂ) ਕਰ ਦਿਤੇ ਪਾਰ । (ਤਿਵੇਂ` ਹੀ ਗੁਰੂ ) 

ਅੰਗਦ (ਗੁਰੂ) ਅਮਰਦਾਸ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੇ ਚੰਦ (ਗੁੂ) ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਵਿਚ" 

ਢਲ ਢਲਕੇ (ਲੋਕੀ ਪਾਰ ਕੀਤੇ) । (ਇਹੇ ਹੀ) ਜਸ ਘਰ ਘਰ ਵਿਚ ਪ੍ਸਿੱਧ ਹੈ ਗੁਰੂ 

ਅਰਜਨ ਜੀ ਦਾ; ( ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ) ਰੂਪ ਧਰ ਧਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਹਰਿਰਾਇ 

(ਜੀ ਹੋਏ), (ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਂਡ ਹੋਏ। ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦਲਨ ਵਾਲੇ ਤੇ 

(ਸ਼ੀ ਗੁਰੁ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ) ਨਾਵੇਂ' ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ( ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ) 

ਦਲਣ ਵਾਲੇ, ( ਕਵਿ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਅੰਤ ) ਤਕ ( ਸਾਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਫਿੱਗਕੇ 

(ਉਥੇ ਹੈ) ਪੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

੩. “ਕਵਿ-ਸੈਕੇਤ` ਮਿਰ੍ਯਾਦਾ ਦਾ ਮੰਗਲ । 
ਚੌਪਈ॥ ਚਦਨ ਸੇਤ ੧ ਚਰਚਤਿ ਅੰਗ।ਚੇਦ ਮਨਿੰਦ ਬਦਨ ਸਿਤ ਰੇਗਾ। 

ਖੈਦ੍੍ਕ ਸੇਤ ਲਗਜੋ ਤਨ ਮੈਗ । ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹਿ ਜਿਹ ਰੇਗ। ਸੁ ਰੇਗ ॥ ੩॥ 
ਚੌਦਹਿੰ ਲੌਕਨਿ ਬਕਾਪ ਮਹਾਂਨੀ । ਉਚਰਤਿ ਕੋਟਹੁੰ ਅੰਤ ਨ ਜਾਨੀ । 
ਨਈ ਨਈ ਨਿਤ ਕਵਿਨਿ ਬਖਾਨੀ।ਅਸ ਬਾਨੀ ਪਦ ਬੈਦਨ ਠਾਨੀ ॥੪॥ 

ਚੈਦਨ ਸੈਤ=ਚਿੱਟਾ ਚੰਦਨ । _ ਚਰਚਤਿ=ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ । 

ਚੈਦ੍੍ਕਿ=ਕਪੂਰ । ( ਅ ) ਚਾਂਦਨੀ । ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ:-ਮਾਨੋਂ ਚਿੱਟੀ ਚਾਂਦਨੀ 
ਹੀ ਤਨ ਨਾਲ ਲਗ ਹੀ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ ੧੫੨੧੧) _ਫੂਤ ੩ ! ਅੱਸੂ੧. 
`ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ=ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ! ਰੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ| _ 

ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਿੱਟਾ ਗਿਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ! ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ 
ਪਾਠ “ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਹਿ ਰਗ ਸੁਰੋਗ” ਸੀ=ਜਿਸ ਦਾ ਰੈਗ ਰੀਗਾ ਦੇ 
ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਰਗਾ ਹੈ ! ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਮੁਰਾਦ ਲੁਸ ਲੁਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਲਹਿਰਨ ਦੀ ਬੀ ਹੈ । ਰ 

ਅਰਥੋ-ਜਿਸ (ਦੇ ਤਨ ਦੇ) ਅੰਗ ਚਿੱਟੇ ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਚਰਚਤਿ ਹਨ, ਮੁਖ ਦਾ ਰੌਗ਼ ਚੈਂਦ੍ਮਾ 
ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ.ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਨ ਨਾਲ ਲਗਾ ਹੈ ਚਿੱਟਾ ਕਪੂਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਹਣਾ ਰੌਗ 

ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਫੂ (ਲਹਿਰਦਾ ਭਾਸਦਾ) ਹੈ ॥ ੩ ॥ 
ਜੈ ਮਹਾਨ (ਬਾਣੀ ਕਿ) ਚੌਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ । ( ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ) 

ਕਰੋੜਾਂ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ( ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ) ਅੰਤ ਨਹੀਂ_ਜਾਣਦਾ । ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ 

(ਬਾਣੀ) ਨਿਤ ਕਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ,ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ (ਮੈਂ)ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ, 

ਸੁਨਹੁ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕੀ । ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਪਰਹਰਿ ਦੁਰਮਤਿ ਉਰ ਕੀ । 

ਅਚਰਜ ਚਰਿਤ੍ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਹੈਂ । ਕਿਸ ਮਹਿ ਸ਼ਕਤਿ ਜੁ ਸਗਰੇ ਕਹੈ॥੫॥ 
ਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਜੇਤਿਕ ਕਿਯ ਕਰੁਨਾ।ਮੈਂ ਭੀ ਕਰਹੁ ਤਿਤਿਕ ਜਸੁ ਬਰਨਾ। 

੧ ਮਹਿੰ ਸ਼ਕਤਿ ਨ ਰੈਚਕ ਭਰ ਹੈ।ਅਪਨੇਂ ਚਲਿਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰਿਹੈ॥੬॥ 

ਭਯੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਿਸਾਲਾ । ਤਿਨ ਕੌ ਜੁੱਧ ਪਰਬੈਧ ਕਰਾਲਾ" । ਬਰਨਨ 
ਕਰੌ' ਸੁਨੋ ਮਨ ਲਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਜਿਮ ਕਰਿਵਾਏ ॥ ੭ ॥ ਨਿਤ 
ਸਿੰਘਨਿ ਕੀ ਸਭਾ ਲਗਾਵੈਂ । “ਹਤਹ ਰਿਪੁਨ”ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍੍ਿੜਾਵੈਂ।ਸ਼ਸਤ੍ਨ 
ਕੋ ਅੱਭਕਾਸ ਸਦੀਵਾ । ਮਤਿ ਉਚੀ ਰਾਖਹੁ ਮਨਿ ਨੀਵਾ” ॥ ੮ ॥ ਆਯੁਧ 

ਕੋ ਵਿਸਾਹ ਨਹਿ ਕਰੈਂ । ਅੰਗ ਮਨਿੰਦ ਰੈਨ ਦਿਨ ਧਰੋ” । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 
ਕੀ ਕਹਿ ਫਤੇ । ਗਰਜਤਿ ਭਯੋ ਖਾਲਸਾ ਅਤ ॥੯ ॥ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਸੈਗਤਿ 

ਅਤਿਸ਼ੈ ਆਵੈ । ਬਸਹਿ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਮੋਦ ਬਢਾਵੈ । ਥਿਰਹਿੰ ਸਦੀਵ ਸਿੰਘ 

ਦਲਾਂਭਯੋ।ਬਲੀ ਤੁਰੈਗਮ ਚਢਿਬੇ ਲਯੋ॥੧੦॥ਕਿਸ ਕੌ ਅਸੁਕਲਗ਼ੀਧਰ 
ਦੇਤਿ।ਕੋ ਮੁਲ ਆਨਹਿ ਅਪਨਿ ਨਿਕੇਤ'ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਟੋਰ ਸੁਦਾ ਗੁਰ ਆਨੰ। 
ਲੋਤਿ ਮੋਲ ਗੁਰ ਦਰਬ ਮਹਾਨੈ ॥ ੧੧॥ ਲਗੇ ਤਬੇਲੋ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ । 
_ਚ਼ਪਲ, ਬਿਸਾਲ”, ਭਰੇ ਤਨ", ਜੋੜੇ“ । ਕੌ ਤਿਕ ਹਾਥੀ ਗੰਹ ਗੁਰਦ੍ਰਾਰੇ । 

ਝਲਤਿ ਛ੍ਲਨ ਡਾਰਿ ਸ਼ਿੰਗ/ਰੇ ॥੧੨॥ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿੰਦ ਨਰ ਬਿੰਦ ਸਥਾਨ" 
੧ਭਾਨਕ ਜੁੱਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੈਗ । “ਅੰਗਾਂ ਵਾਂ (ਸ਼ਸਤ੍ਰ) ਰਾਤ ਦਿਨ ਧਾਰਦੇ ਹਨ । “ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ 

ਸੈਨਾਂ । “ਘੋੜਾ । “ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ । 5ਚਾਲਾਕ । “ਲੰਮੇ ਤੇ ਉਚੇ । “ਸਗੀਰ ਦੇ ਭਰਵੇ' । “ਜੋੜੀਆਂ 

_ ਵਿਚ । "“ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੁਰਸ਼ । ਹੁ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ।। _( ੫੨੧੨ ) ਰ੍ ਰੁਤ ੪ । ਅੰਸੂ ੧, 

ਉਤਰੇ ਡੋਰੇ ਪਰੇ ਮਹਾਂਨ । ਸਤਿਗੁਰ ਪੌਰ ਭੀਰ ਬਹੁ ਰਹੈ। ਰਾਜਨ ਕੋ 

`ਵਕੀਲ ਥਿਰ ਲਹੈਂ ॥ ੧੩ ॥ ਭੀਰ ਬਜ਼ਾਰ ਬਿਖੈ ਬਹ ਨਰ ਕੀ। ਦੇਸ਼ 

ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਬੇਸਨ ਧਰ ਕੀ" । ਬਧਯੋ ਅਨੰਦਪੁਰਾ ਬਡ ਨਗਰੋ।ਆਵਹਿਂ ਚਲੇ 

ਸਿੱਖ ਦਿਸ਼ਿ ਸਗਰੈ॥੧੪॥ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਤ੍ਿਣ ਕਤਹੁੰ ਨ ਰਹੇ।ਖੋਜਤਿ 

ਭਿਸੀ ਦੂਣ ਕੋ ਲਹੇ । ਛੁਧਿਤਿ ਰਹਤਿ ਘੋਰੇ ਗਨ ਹਾਥੀ । ਚਾਰਾ ਅਲਪ 

ਆਇ ਬਨ ਸਾਥੀ॥ ੧੫ ॥ ਮਿਲਯੋ ਖਾਲਸਾ ਇਕ ਦਿਨ ਗ਼ਰਜ਼ੀ”। 

ਮਰਜ਼ੀ ਲਖੀ ਗੁਜ਼ਾਰਤਿ ਅਰਜ਼ੀ । “ਸੁਨੀਅੰਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜਾ! 

ਨਿਕਟ ਨ ਰਹੋ ਹਾਬੀਅਨਿ ਖਾਜਾ ॥੧੬॥ ਤਿਮ ਹੀ ਤ੍ਰਿਣ ਨ ਤੁਰੇਗਮ 

ਕੋਰੇ। ਨਹਿ ਪਾਈਯਤ ਹੈਂ ਕਿਤਹੈੰ ਨੌਰੇ । ਰਹੈਂ ਛਧਿਤਿ ਗਜ ਬਾਜਿ ਸੁ 

ਹਦ । ਤਮ ਬਿਨ ਕਹੇ ਨ ਜਾਹਿ ਅਨਤ ਬਲ“॥੧੭॥ ਮਰਦਨ ਦੂਨ 

ਭਈ ਸਭਿ ਨੋਰੇ।ਨਿਤ ਆਮਦ ਗਜ ਹਯਨਿ ਘਨੌਰੇ । ਇਸ ਕਾਰਣ ਹਮ 

ਭਾਖੀ ਅਰਜ਼ੀ।ਕਰਹਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਵਰਿ ਮਰਜ਼ੀ॥੧੮॥ਕੀਰਤਪੁਰਿ ਆਨੰਦ- 
ਪੁਰਿ ਸਾਰੇਸੈਗਤ ਬਿਚਰਤਿ ਗਿਰਨਿ ਕਿਨਾਰੇਤਿਮ ਹੀ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਦਲ 
ਹੋਵਾ । ਵਿਚਗਹ ਵਹਿਰ ਅਖੇਰਨਿ ਜੋਵਾ? ॥੧੯॥ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਗੁਨ 

ਗਠਨ ਖਾਨੀ । ਸਨੀ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਅਸ ਬਾਨੀ । ਅਵਨੀ ਭਾਰ ਨਿਵਾਰਨ 

ਹੋਤ । ਘਾਲਨ ਘਨੋ ਜੈਗ ਰਿਪ ਖ੩ਤ"॥੨੦ ॥ਸਿੰਘਨਿ ਕੋ ਸੈਘਰ੯ ਸਿਖ- 
ਰਾਵਨਿ।ਦੇਨਿ ਰਾਜ ਕੋ, ਤੇਜ ਵਧਾਵਨਿ।ਦੇਗ਼ ਤੇਗ਼ ਮੰਹੇ ਫਤੇ ਕਰਨਕੋ। 

ਲੇਠਿ ਬਚਾਇ ਜੁ ਗਹੈ ਸ਼ਰਨ ਕੋ॥੨੧॥ਘਨਸੁਰ ਸੋਂ ਗਰਜੇ ਰਿਪੁ 6 

ਕਹੀ ਖਾਲਸੇ ਸੋ ਇਮ ਬਾਨੀ । “ਸਤ ਪਰਵਾਰ ਬਧਤਿ ਹੈ ਜਜੋ' ਜਯੋ”" 

ਜਲ ਸਮ ਧਰਨੀ ਪਸਰਹਿੰ ਤਜੋ' ਤਯੋ”₹॥ ੨੨॥ ਏਕ ਦੂਨ ਅਬਿ ਨ 

ਬਿਚਾਰੀ । ਪਸਗ਼ਹਿਂ ਸਿੰਘ ਧਰਾ ਮਹਿ ਸਾਰੀਅਪਰ ਦੂਨ ਮਹਿ ਚਢਿ ਗਮ- 

ਨੀਜੈ । ਸਾਵਧਾਨ ਸ਼ਸਤਨਿ ਧਰਿ ਲੀਜੈ॥੨੩॥ ਜਹਿੰਂ ਤ੍ਰਿਣ'” ਹੇਰਹੁ ਹਰੇ 
ਕਿਸੁ ਕੇ ।ਤਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਦਲ ਦੂਕੇ'ਬਹੁਰ ਖੇਤ ਲਿਹ ਬਾਵਿਉਠਾਈ। 

੧ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਸ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਵ ਏੇਸ਼ ਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੇਸ ਦਿਸਦੇ ਹਨ । “ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ 

ਦੇ । ਵਨਾਲ ਦੇ ਬਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੋੜ ਚਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । (ਆਪਣੀ) ਗਰਜ਼ ਵਾਸਤੇ । “ਹੋਰ ਥਾਂ 

ਤੇ । 5ਭਾਵ ਦੁਣ ਦਾ ਤ੍ਰਿਣ ਮੁੱਕ ਚੁਕਾ ਹੈ । “ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ । “ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ 

ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜੈਗ ਕਰਨ ਲਈ । ਦਜੈਗ ( ਕਰਨਾ) । "ਸ਼ੱਤ ਨਾਸ਼ਕ । “ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਤ ਤੇ 
ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਦੇ ਹਨ । "“ਪਾਣੀ ਵਾੜੂ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਫੈਲਦੇ ਹਨ । ਭਾਵ ਜਿਵੇ 

ਪਾਣੀ ਗਧੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ! "ਘਾਹ ਪੱਠੇ । "ਜਾਵੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੧੩.) ਰੁਤ ੩। ਅੰਗੂ ੧. 

ਗਜ ਬਾਜਿਨਿ ਚਾਰਹੁ ਸਮੁਦਾਈ'" ॥ ੨੪॥ ਦੈ ਕਰਿ ਭੇਟ ਮਿਲਹਿ 
ਜੋ ਆਇ। ਹਇ ਸਹਾਇ ਤਿਹ ਲੇਹੁ ਬਚਾਇ'।ਜਹਿੰ ਅਕਰੰਹਿੰ£ ਮਿਲਿਬੇ 
ਨਹਿ ਆਵਹਿ । ਨਿਜ ਰਾਜਨਿ ਕੋ ਜੋਰ ਜਨਾਵਹਿੰ॥੨੫॥ਤਹਾਂ ਨ ਤਜੀ- 

'ਮਹਿ ਲੇਹੁ ਕਹੀ ਕਰਿ“ । ਆਨਹੁੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਤੁਰੇਗਮ ਲੋ' ਚਰ । ਦਿਨ 
ਪ੍ਰਤਿ ਕਰਹੁ ਇਸੀ ਬਿਧਿ ਫੇਰੇ । ਸਭਿ ਰਾਜਨਿ ਢਿਗ ਦੋਸ਼ ਘਨੇਰੇ” 

॥ ੨੬ ॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਖਾਲਸਾ ਗਰਜਜੋ । ਬਾਂਛਹਿ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਨਿ 
ਤਰਜਜਯੋ” । ਜੇ ਨ ਜਰਹਿ ਉਰ ਜਰਿ ਜਰਿ ਜਾਹ । ਦੁਖ ਦੌਬੇ ਜਿਮ 
ਤ੍ਰਿਣ ਦ੍ਿਗ ਮਾਂਹਿ ॥੨੭॥ ਅਵਨੀ ਲੇਨਿ ਇਰਾਦਾ. ਧਰਜੋ। ਚਹਤਿ ਗਰਬ 

ਰਾਂਜਨ ਪੇਰਹਰਜੋ । ਗੁਰੂ ਮਨੋਰਥ ਸਾਚ ਕਰਨਿ ਕੌ ।ਸਵਲਹਿੰ ਸਿੰਘਨਿ 
ਸ਼ਸਤ ਧਰਨ ਕੋ੯॥੨੮॥ਸਭਾ ਬਿਖੈ ਆਇਸੁ ਇਮ ਕਰੇ । ਉਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿ ਜ 
ਮੰਦਿਰ ਬਰੇ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿਕੈ ਸੁਖਪਾਯ । ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਨਿਸਾ 
ਬਿਤਾਈ ॥ ੨੯ ॥ ਬਡੀ ਪ੍ਰਾਤਿ ਉਠਿ ਬਜਯੋ ਨਗਾਰਾਂ । ਸੁਨਤਿ ਖਾਲਸਾ 
ਹੋਯਸਿ ਤਯਾਰਾ। ਗਹਿ ਗੰਹਿ ਤੁਪਕਨਿ ਚਢੇ ਤੁਰੈਗ । ਗਮਨਹਿੰ ਵਹਿਰ 

ਬੀਰਤਾ ਸੈਗ ॥੩੦॥ ਭੀਮਚੈਦ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮਨਿ ਗਏ । ਜਿਨ ਡਰ ਧਾਰਿ ਅਕੋ- 
` ਰਨ ਦਏ” । ਦੁਗਧ ਦਧੀ ਦੇ ਕਰਿ ਘਿਘਆਏ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰਿ ਸੇ ਲੀਨਿ 

ਬਚਾਏ॥੩੧॥ਭਏ ਸਮੁਖ ਜੋ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਗਹਿ ਗਹਿਤਿਨ ਪਰ ਮਝੀ ਮਾਰਿ 
" 

ਰਿਪ ਲਹਿ ਲਹਿ । ਦੁਹਰਿ ਚੋਬ ਧੌਂਸੇ ਪਰ ਧਰੀ । ਤਬਿ ਗਲਕਨਿਂ ਕੀ 

੧ਚਾਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ । “ਕੀਮਤ ਦੇਕੇ (ਲਓ) । ਤੇ ਜੇ ( ਆਪ ) ਆਕੇ ਮਿਲ ਪਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ 

ਲਓ । (%) ਜੋ ਭੈਟਾ ਦੇਕੇ ਆ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ । “ਆਕੜਨ ਭਾਵ ਮੁੱਲ ਲੈਕੇ ਬੀ ਠਾ 

ਦੇਣ । “ਕਹੀ ਕਰਨਾ=ਕਾਛੂਆਂ ਦਾ ਖੜੀ ਖੇਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਕੇ ਕਹੀ_ਨਾਲ ਚੁਗਿਰਦੇ 

ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਦੇਣੇ । (ਅ) ਫੌਜੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਘਾਹ ਤੇ ਪੱਠੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਚਕੇ 
ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਹੀ ਨਾਲ ਗਿਰਦੇ ਟੱਕ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਪਛਾਣ ਰਹੇ । ( ਏ) ਜੇ ਲੋੜ 

ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਮੁੱਲ ਲੈਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾੰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ_ਕਹੀ ਦੇ ਲਾ 

ਦੇਣੇ, ਯਾ ਲੋੜ ਮੂਜਬ ਤਦੋਂ ਹੀ ਵੱਢ ਲੈਣੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣੀ। । ਸ) (ਜੈ ਮੂੰ ਹੋ) ਆਖੋ 

ਸੋ ਕਰ ਲਓ । ਦੇਖੋ ਅੰਸੂ ੧੦ ਅੰਗ ੨੦ ਇਸੇ ਰੁਤ ਦਾ । $ਲਿਆਕੇ ਚਰਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਰਜਾਓ । 

“ਬਾਂਛਹਿ ਤਰਜਯੋ=ਤਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । "ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੇ । ੯ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰਧਾਰੇ ਸਫਲ 

ਕਰਨੇ ਨੂੰ । “ਭੇਟਾ ਦਿਤੀਆਂ। #ਰੀਮ ਚੈਦ ਆਦਿ ਨੇ ਪਿੰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੱਠੇ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਨ 

` ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਦਰ ਹੋਏ ਸਨ । 



ਲਗ (੫੨੧੩ ) ਰੁਤ ੪ । ਸੰਸੂ ੨, _ 

ਬਰਖਾ ਕਰੀ" ॥ ੩੨॥ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਹਿਰ ਤੇ ਕਾਟ । ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਖੈ 
` ਰਿਪੁ ਡਾਟਿ” । ਲਾਦਿ ਲਾਦਿਸੋ ਡੇਰਨਿ ਆਏ । ਲਰੇ ਖਾਲਸੇ ਸ਼ੱਤ ਹਟਾਏ 

`॥੩੩॥ਜੇ ਨ ਟਰਹਿੰ ਲਰਿਬੇ ਦਖ ਮਾਨ।ਪਿਖਿਖੇਤੀ ਕੌ ਬਹੁ ਨੁਕੌਸਾਨ”। 
_ਤਿਨਹੁੰ ਪਲਾਵਹਿ ਗਾਮ ਮਾਰੇ” । ਚਲਹਿ ਸਦਨ ਤੇ ਨਿਕਸਿ ਡਰਾਰੇ“ 
॥੩੪॥ਲੂਟ ਲੂਟ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੋ ਲੋਈਂ।ਮਹਾਂ ਤ੍ਰਾਸ ਰਿਪ ਗਨ ੨ ਦੇਈ'। 
ਬਿਜੈ ਪਾਇ ਕਰਿ ਕਰਤਿ ਅਨੰਦੈ । ਹਟਹਿ ਖਾਲਸਾ ਪਰੀ ਅਨੰਦੈ ॥੩੫॥ 
ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਗਜ ਬਾਜਨਿ ਆਗੇ । ਪਾਵਹਿ ਤ੍ਰਿਣਨਿ ਖਾਨ ਸਭਿ ਲਾਗੇ। 
ਕਰਹਿ ਸੁਚੇਤਾ= ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸੈਂ। ਹਰਖਹਿੰ ਚਰਨ ਕਖ਼ਲ ਕਹੁ ਪਰਸੈ 
॥੩੬॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਫਤੇਂ । ਲਗੇ ਦਿਵਾਨ ਖਾਲਸਾ ਮਤੇਂ।ਸੁਧ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਕਲ ਬਤਾਵੈਂ । “ਇਮ ਦੂਣਨ ਮਹਿੰ ਧੂਮ-ਮਚਾਵੈਂ? ॥੩੭॥ 
€ਅਮੁਕ ਗ੍ਰਾਮ ਆਜ ਬਹੁ ਲਰੇ? । “ਅਮੁਕੇ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿ ਬਾਵਨਿ ਕਰੇ” 
€ਅਮਕੋਂ ਲੂੰਟ ਖਾਲਸੇ ਲੀਨੋ”ਅਮੁਕੋ ਮਿਲਯੋ ਬਚਾਵੰਨਿ ਕੀਨ॥੩੮॥ _ 
ਦਤਿਯ ਦਿਵਸ ਮਹਿ ਤਿਸ ਬਿਧਿ ਗਏਜਾਇ ਕਹੀ ਕੀਨਸਿ ਤ੍ਰਿਣਲਏ। 
ਨਏ ਗ੍ਰਾਮ ਕੌ ਨਿਤ ਚਲਿ ਜਾਵੈਂ।ਲੂਟ ਕੂਟ ਕਰਿ ਕੈ ਚਲਿ ਆਵੈਂ ॥੩੯॥ 
ਮਾਚੀ ਯੂਮ ਸੁ ਦੇਸ਼ ਪਹਾਰਨਿ । ਪਰਹਿ ਲਰਾਈ ਮਰਿਬੇ ਮਾਰਨ । ਮਰੇ 
ਸੈਂਕਰੇ ਆਯੁਧ ਧਾਰੀ । ਪਰੇ ਸੈਂਕਰੇ ਘਾਇਲ ਕਾਰੀ ॥ ੪੦ ॥ ਖੇਤੀ ਕਟੀ 
ਵਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ । ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹ੍ਰੈ ਗਏ ਉਜਾਰੀ । ਕੇਤਿਕ ਰਾਖੀ ਲਗੇ ਸੁ 
ਦੇਨਿ'।ਸਕਲ ਸਮਾਜ ਬਚਾਇ ਸੁ ਲੋਨਿ॥੪੧॥ ਵਿਗ ਢਿਗ ਹਤੇ ਅਨੰਦ- 
ਪੁਰਿ ਜੋਈ । ਮਾਨੀ ਆਨ ਨੰਮ੍ਰਿ ਭੇ ਤੇਈ । ਜੇ ਰਾਜਨ ਕੇ ਬਲਕੋ ਧਰੈਂ । 
ਤਿਨ ਪਰ ਗ਼ਜ਼ਬ ਗਜ਼ਾਰਨਿ ਕਰੈਂ ॥ ੪੨॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਗ੍ਰੰਬੇ ਚਤੁਰਬ ਰੁਤੇ “ਖਾਲਸਾ ਬਹਿਰ ਚਢਨਾਂ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਥਸੋ ਅੰਸੂ ॥ ੧॥ 

੨. (ਸ਼ੋਕਰ ਵਰਣ] । 
ਰ ਦੋਹਰਾ ॥ ਪੂਜਾ ਗਈ ਦੁਖ ਪਾਇ ਕੈ ਰਾਜਨ ਪਾਸ ਪੁਕਾਰ । “ਲਟੇ ਗਾਮ 
ਹਰੀ ਝੋਬ ਝੈਕੇ ਤੇ ਦੇਣੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸ਼ਲਯੇਂ ਛੱਭਣੀਆੰ ਏਹ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਂਚੀਆਂ ਸਨ।. 
ਕੇਡਾਂਟ ਕੇ ਵੈਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿਤੇ । ਜਿਹੜੇ (ਆਪਣੀ) ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੁਕਸਾਨ 
ਦਾ ਦੁਖ ਮੰਨਕੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ' । “ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ । “ਡਰਦੇ ਨਿਕਲ 

__ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ੬ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚੇਤ ਹੋਕੇ । “ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ । (ਅ) ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲੋ 
[ਮੱਤੇ=ਮਸਤ, ਉੱਚਮਨੇ। “ਭਾਵ ਪਰਜਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ 

__ ਇਸ ਰਾਖੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੱਠੇ ਆਦਿ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। __ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। (੫੨੧੫) ____ਨੁਤਬ।ਐਸੂ੨. 
ਸਭਿ ਖਾਲਸੇ ਮਾਰੇ ਕਰੇ ਉਜਾਰ ॥ ੧ ॥ਰੌਪਈ॥ ਕਯੋਂ ਨ ਕਰੋ ਪਰਜਾਂ ਰਖ 

ਵਾਰੀ?ਜਿਸ ਤੇ ਲੋਤੇ ਦਾਮ ਹਜ਼ਾਰੀ।ਜੇ ਨਹਿੰ ਚਲ ਕਰਿ ਕਰਹੁ ਸਹਾਇ । 

ਤੋਂ ਸਭਿ ਦੂਨ ਉਜਰ ਕਰਿ ਜਾਇ? ॥੨॥ ਭੀਮਚੇਦ ਤੇ ਆਦਿਕ ਰਾਜੇ । 
ਸਨਤਿ ਪੁਜਾ ਤੈ ਕੀਨਿ ਕਕਾਜੇ' । ਗਰਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿ ਚਮੂੰ ਉਤਾਰੀ । 

ਦੌਦਭਿ ਢੋਲ ਦੀਨਿ ਸਗ ਭਾਰੀ ॥ ੩ ॥ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਸਨਿ ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਭਏ। 
ਆਪਸ ਬਿਥੈ ਮੇਲ ਕਰਿ ਲਏ । ਮਿਲਜੋ ਹੈੜੂਰੀ ਅਰੁ ਜਸਵਾਲ । ਭੀਮ- 

ਚੈਦ ਆਦਿਕ ਗਿਰਪਾਲ ॥ ੪ ॥ “ਅਬਿ ਗੁਰ ਦਲ ਕਰਿ ਧੂਮ ਮਚਾਈ । 

ਬਿਨਾ ਲਰੇ ਬਹੁ ਕੋ ਬਨਿ ਆਈ । ਇਤ ਦਿਸ਼ਿ ਜੇ ਅਖੇੜ ਭੀ ਚੜ । 

ਕਰਿ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੰਘ ਦਲ ਲੜੈਂ” ॥ ੫ ॥ ਸਭਿ ਮਿਲਿ ਇਕਥਲ ਹੋਇ 

ਲਰੀਜੈਰਾਜ ਅਪਨੋ ਰਾਖਨਿ ਕੀਜੈ।ਐਸੀ ਮਾਰ ਕਰਹੁ ਇਕ ਬਾਰੀ । ਪੁਨ 

ਇਤ ਆਇ ਨ ਕਰੇ ਸੈਭਾਰੀ ॥੬॥ ਆਪ ਜਿ ਗੁਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਤ ਆਇ। 

ਵਿਰਿਬੇ ਦੇਹ ਨ ਤਪਕ ਚਲਾਇ । ਜਗ ਗਰ ਭਯੋ ਤ ਕਯਾ ਹਇ ਗਯੋ । 

ਨਹੀ' ਰਾਜ ਤੋ ਹਮ ਨੇ ਦਯੋ॥7॥ ਜੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁਇ ਦੇਹੁ ਨ ਜੋਗ । 

ਰਾਜ ਬਿਨਾਸ਼ ਕਰੈ ਸਰਬੈਗਾਂ। ਕਿਤਨੇ ਗ੍ਰਾਮਨਿਂ ਖੇਤ ਉਜਾਰੇ । ਨੂਹ 

ਬਜਰੂੜ ਕਤਲ ਕਰਿ ਮਾਰੇ? ॥ ੮ ॥ ਇਮ ਸਲਾਹ ਕਰਿ ਚਮੂੰ ਬਿਥਾਰੀ । 

ਜਿਤ । ਸਿੰਘਨਿ ਅਸਵਾਰੀ। ਲੋ ਲੇ ਢੋਲ ਬਜਾਇ ਨਗਾਰੇਕਰਤਿ 

ਉਚ ਧੁਨਿ ਮਾਰ ਬਕਾਰੇ ॥੯॥ ਦੁੰਦ ਮਚਯੋ ਜਬਿ ਦੇਸ਼ ਮੜਾਰੀ । ਤਿਮ ਹੀ 

ਸਿੰਘ ਚਵੇ ਬਲ ਧਾਰੀ । ਕ੍ਖਿ ਕਾੰਟਤਿ ਬਹੁ ਮਚੈ ਲਰਾਈ । ਤੜ ਭੜ 

ਚਲਹਿ ਤਪਕ ਸਮੁਦਾਈ ॥੧੦॥ ਮਾਰਹਿੰ ਮਾਰਹਿੰ ਜੋਗ ਨਿਤ ਹੋਤਿ।ਕਥਿ 

ਕਿਤਹੂੰ ਕਬਿ ਕਿਤਹੁ ਉਦੋਤਿ । ਸੀਖੇ ਜੈਗ ਘਾਤ ਬਿਧਿ ਨਾਨਾ । ਦਿਨ 
ਪਤਿ ਰਿਪੁਨਿ ਸੈਗ ਘਮਸਾਨਾ ॥੧੧॥ ਇਕ ਦਿਨ ਬੈਠਜੋ ਲਗੇ ਦਿਵਾਨ । 
ਬੀਚ ਬਿਰਾਜਹਿਂ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ । ਚਲੀ ਬਾਰਤਾਂ ਕਰਿਬੇ ਜੁੱਧ । “ਲਗ/ਹ 

ਪਹਾਰੀ ਕਰਿ ਕਰਿ ਕੁੱਧ॥੧੨॥ ਤਉ ਨ ਠਹਿਰਹਿਂ ਖੇਤ ਮਝਾਰੇ । ਕਾਤਰ 

ਹੋਤਿ ਪਰਹਿ ਜਬਿ ਮਾਰੇ? । ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰਿ ਗੁਰ ਤਬਹਿ-ਬਖਾਂਨਾ । “ਤੇਜ 

ਖਾਲਸੇ ਬਧਹਿ ਮਹਾਨਾ ॥ ੧੩ ॥ ਸਮਾ ਪਾਇ ਪਸਰਹਿ.ਸਭਿ ਧਰਾ । ਹਿੰਦੂ 

ਬਰਕ,ਨ ਹੋਵਹਿ ਅਰੀਪ ਬਧੇ ਰਸ ਰਾਜਾ ਕੈ ਬਾਰਾ ਜੜ “ਗਦਰ 
ਕਾ ਕੈਮ ਕੀਤਾ (ਜੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ) । “ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਲ ਜੇ ਲੜੋਂ । 5ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਨਾਂਸ਼ 
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ । “ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਕਾਇਰ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰ 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੧੬ ) ਰੁਤ ੪। ਅੰਸੂ੨. 

ਜਾਨਹਿ ਜਗ ਸਾਰਾ॥੧੪॥ਸਨਿ ਕਰਿ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਬਡ ਧੀਰ।ਉਦੇ ਸਿੰਘ; 

ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਬੀਰ । ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ; ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, 

ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੋਧਾ" ॥ ੧੫॥ ਦਿਨ ਤੇ ਆਦਿ ਖਾਲਸਾਂ ਸਾਰਾ । ਕਰ ਜੋਰਤਿ 

ਸਰਬੱਤ ਉਚਾਰਾਂ“ਮੁਗ਼ਲ ਪਠਾਨਨਿ ਤੇਜ ਬਡੋਰਾਂ । ਸਗਰੋ ਜਗਤ ਜੀਤ 

ਕਰਿ ਜ਼ੋਰਾ ॥ ੧੬॥ ਅਬਿ ਹਮ ਹਕਮ ਆਪ ਕੋ ਚਾਹਤਿ । ਹਰਿਬੇ ਤੁਰ- 

ਕਨ ਹੈਤ ਉਮਾਹਤਿ । ਭਯੋ ਖਾਲਸਾ ਬੀਰ ਬਿਸਾਲਾ।ਮੁਗ਼ਲ ਪਠਾਨ ਰੋਹਿੰ 

ਬਸਿ ਕਾਲਾ ॥ ੧੭ ॥ ਪ੍ਥਮ ਮਰਦ ਕੌ ਗਰਦ-ਮਿਲਾਵੈਂ । ਬਨ/ਹੈਂ ਜ਼ਰ- 

ਦਰੁ“ ਭੀਰ ਪਲਾਵੈਂ । ਦਿਨਪੁਰਤਿ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜੈਗ ਨਿਬੇਰੈਂ।ਪੁਰਿ ਕੇ ਦੁਰਗ 

ਕੋਟ ਸਭਿ ਘੇਰੈਂ#” ॥ ੧੮ ॥ ਚੌਂਪ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ । ਕਰਯੋ ਰ 

ਪ੍ਰਸੈਗ ਸਨਾਵਨਿ ਭਾ ਧੁਰ1#ਜਮ ਨੇ ਠਟਜੋ ਨਮ ਇਕ ਬੇਰੀ।-ਹਿੰਸਾ ਮੈਂ 
ਨ ਕਰਉ' ਕਿਸ ਕੇਰੀ-॥ ੧੯ ॥ ਪ੍ਰਜਾ ਬਿਸਾਲ ਵਧੀ ਤਿਸ ਕਾਲਾਂ । ਭਈ 

ਦਰ ਡਰ ਕਾਲ ਕਗਲਾ”। ਇਕ ਇਕ ਕੈ ਪਰਵਾਰ ਘਨੌਰੇ । ਨਿਪਜੀ 

ਸੈਤਤਿ ਅਗਹੁੰ ਅਗੇਰੇ ॥੨੦॥ ਧਰਨੀ ਪਰ ਨਰ ਭੀਰ ਬਡੇਰੀਜਨਮਹ 

ਨਿਤ ਮਿਿਤੁ ਕਿਸਹੁੰ ਨ ਕੇਰੀ । ਜਿਤ ਕਿਤ ਬਨ ਥਲ ਗਾਮ ਬਸੇ ਹੈਂ । 

ਸਖ ਤੋ ਹਰਖਤਿ ਨਹੀਂ ਤ੍ਸੇ ਹੈਂ ॥ ੨੧॥ ਦੇਵ ਕਰਮ ਜੇ ਬੇਦਹੁ ਬਰਨੇਂ । 

ਜੱਗਜ ਦਾਨ ਸਤਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ । ਸੋਂ ਸਭਿ ਛੋਰਿ ਕ੍ਰਸ਼ਟ ਹੰੱਏ ਗਏ । 

ਬਿਨਾਂ ਮਰਨ ਹੈਕਾਰੀ ਭਏ ॥ ੨੨॥ ਸਮਤਾ ਲਗੇ ਸਰਨਿ ਕੀ ਕਰਨੌ।- 

ਅਹੈਂ ਤਿਨਹੁਂ ਸਮ ਨਾਂਹਨਿ 'ਮਰਨੋ-।ਤਬਹਿ ਦੇਵਤਾ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਸਾਰੇ । 
ਕਮਲਾਸਨ ਕੇ ਪਾਸ ਪੁਕਾਰੇ ॥ ੨੩ ॥-ਹੇ ਪੁਭੁ ! ਸਭਿ ਤੁਮ ਸਿ੍ਸ਼ਟਿ 

ਬਨਾਈ । ਨਿਜ ਨਿਜ ਕਾਰਜ ਸਰਬ ਲਗਾਈ।/ਜਿਮ ਆਗਜਾ ਦਿਗਪਾਲ- 

੧ਬੁਧੀਵਾਨ । “ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । 5 ਮੌਤ ਦੇ ਵੱਸ ਭਾਵ ਮਰਨਗੇ । $ਪਹਿਲੋਂ ਸੂਰਮਿਆਂ 

ਨੂੰ । “ਪੀਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਭਰੇ ਹੋਏ । “ਧੁਰੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਜੋ ਪ੍ਰਮੈਂਗ । “ਭਿਆਨਕ 
ਕਾਲ ਦਾ ਭੈ । ਦਮੱਗੇ ਝੋਂ ਅੱਗੇ । €ਤਿਨ੍ਹਾਂ (ਦੇਵਤਿਆੰ ਦੇ) ਅਸੀਂ_ ਤੁੱਲ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸ਼ੂਰਜ। _ __ (੫੨੧੭) ਰ _ਰਿਤੁ ੪ । ਔਹ ੨. 
ਦੇ -<<====<<- 

ਨ" ਦਈ । ਤਿਮ ਤਿਮ ਕਾਰ ਹਮਹੁੰ ਸਭਿ ਕਈ ॥ ੨੪ ॥ ਤਪ ਆਦਿਕ 

ਜੋ ਕਰਮ ਹਮਾਰੇ । ਦੇਖਤਿ ਉਪਜੀ ਦਯਾ ਤੁਮਾਰੇ । ਅਪਨੀ ਸੇਵਾ ਜਾਨਿ 

ਬਿਸਾਲਾ। ਹਮ ਕੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ ॥੨੫॥ ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਬ ਲੋਕ 

ਹਿਤ ਲੋਨੋ”। ਹਮ ਕਹੁ ਮਾਨਿ ਲਗੇ ਬਲਿ ਦੇਨੰ '।ਸੋ ਹਮਰੀ ਮਨਤ' ਜਗ 

ਮਾਂਹੀ। ਭਈ ਬਿਨਾਸ; ਕਰਤਿ ਕੋ ਨਾਂਹੀ ॥ ੨੬ ॥ ਤਪ ਕੋ ਕਰਨ ਨੰਮ 

ਜਮ ਲਏ” । ਲੋਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਸਭਿ ਰਹਿ ਗਦੇ । ਦੇਵਨ ਤੇ ਭਯ ਧਾਰਤਿ 

ਜੋਇ। ਸਭਿ ਜੀਵਨ ਅਬਿ ਤਯਾਗਜ਼ੋ ਸੋਇ-॥੨੭॥ਸੁਨ ਦੇਵਨ ਤੇ ਬਾਕ 

ਦੁਖਾਰੇ । ਕਮਲਾਸਨ ਤਿਹ ਸਾਂਥ ਉਚਾਰੇ ।-ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ 

ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਤਿਸ ਕੀ ਨੌਤ“ ਲਖਹੁ ਇਸ ਵਾਲ ॥੨੮॥ ਕਰਤਾ ਅਹੈ ਅਕ- 

_ਰਤੀ ਸੋਇ । ਤਿਮ ਹੀ ਕਰਹਿ ਜਥਾਵਤਿ ਹੋਇ । ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਥਾਨ 

ਪਯਾਨੋ।ਕਰਹਿ ਸੁ ਕ਼ਿੱਤ ਰਿਦੇ ਤੁਮ ਜਾਨਹੁੰ-॥੨੯॥ਜਬਿ ਪ੍ਰਮੇਸਰੀ ਦੇਵ 

ਬਖਾਨ" । ਗੀਰਬਾਨਦ ਨਿਜ ਥਾਨ ਪਯਾਨੇ । ਕਰਿ ਕਰ ਬੈਦਨ ਪਦ 

ਅਰਬਿੰਦ। ਪਹੁੰਚੇ ਧਾਰਤਿ ਰਿਦੈ ਅਨੰਦ ॥ ੩੦॥ ਕੇਤਿਕ ਕਾਲ ਬਿਤਯੋ 

ਤ੫ ਕਿਯੋ। ਜਮ ਕੋ ਨੇਮ ਸਪੂਰਨ ਭਯੋ। ਜਬਹਿ ਜਗਤ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਕੋ 

ਦੇਖ।ਪੁਜਾ ਬਧੀਜਿਸ ਬਿਥੈ ਬਿਸ਼ੇਖ਼ਾ੩੧॥ਜਥਾਂ ਤਰੀ'"ਬਹੁਭਾਰੀ ਭਾਰ'। 

_ਡਗਮਗ ਡੋਲ ਸਕਹਿ ਨ ਸਹਾਰ । ਤਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਈ ਸਭਿ ਧਰਨੀ । 

ਅੱਪ੍ਮਾਨ ਤਰਨੀ ਸਮੁ ਬਰਨੀ"” ॥੩੨॥ ਪਾਪ ਕਲਾਪਨ ਤੋ ਜਮ ਆਪ। 

੧ਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ, ਜੇ ਦਸ ਹਨ:-(6) ਉਤਰ ਦਾ ਕੁਬੇਰ; (ਅ) ਈਸ਼ਾਨ (ਉਤਰ 

ਪੁਰਬ) ਦਾ ਸ਼ਿਵ, (ਏ) ਪੁਰਬ ਦਾ ਇੰਦ੍ਰਾ, (ਸ) ਅਗਨਿ ਕੌਣ ( ਪੂਰਬ ਦੱਖਣ ) ਦੀ ਅਗਨੀ; 

(ਹ) ਦੁੱਖਣ ਦਾ ਜਮ, (ਕ) ਨੈਰਿਤ ਕੋਣ (ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ) ਦਾ ਨੇਰਤ ਨਾਮੇ ਰਾਖ਼ਸ਼, (ਖ) ਪੱਛਮ 

ਦਾ ਵਰੁਣ, (ਗ) ਵਾਯਵ ਕੋਣ (ਪੱਛਮ ਉਤਰ) ਦਾ ਵਾਯੂ; (ਘ) ਉਰਧ (ਉੱਪਰ ਦਾ) ਝੰਹ੍ਭਾ; 
(ਛ) ਅਧੇ (ਹੇਠਲੀ ਦਿਸ਼ਾ) ਦਾ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ । ੨(ਸਾਥੋ' ਮੀਂਹ, ਧਨ, ਧਾਨ, ਬੱਚੇ, ਉਮਰਾ 

ਆਦਿ) ਲੈਣ ਲਈ । “ਸਾਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇਕੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ । “( ਜਦ ਤੋਂ ) ਤਪ ਕਰਨੇ ਦਾ ਨੇਮ 

ਕੇ ਫਿਆ ਹੈ । “ਸਾਈਂ ਦੀ ਠਟੀ, [ਸੈਸ:, ਨਜਤ=ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ]। 5ਨਾ. ਹੈ 

ਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰ ਸਕੇ । “ਤੁਸੀਂ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ (ਸੁ=) ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ। 

ਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ:-ਕਰੇਗਾ ਉੱਸੇ ਹੀ । (ਅ) ਕਰਹਿ ਸੁਕਿਤ=(ਉਹ) ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ । “ਜਦ 

ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ” ਸੈਸ:, ਪਰਮੇਲ੍ਰਿੰ=ਬ੍ਰਹਮਾ] । ੯ਦੋਵਤੇ । "ਬੇੜੀ । 

'੧ੈਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭਾਰ (ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ) । "“ੰਬਿਅੰਤ (ਭਾਰ ਵਾਲੀ) ਬੇੜੀ ਵਾੜੂ ਕਥਨ ਕਰ 

ਸਕੀਦਾਂ,ਹੈ (ਉਸ ਨੂੰ) । 



<< ੨"
 "ਕਢ ਦੰਦ ਪਕਾ << 

'ਪਿਖੜੋ ਕੋਧ ਕਰਿ ਭਾ ਪਰਤਾਪ । ਰੁੱਦ ਧਜਾਂਨ ਕਰਿ” ਭਸਮੀ ਹੋਏ । 

ਅਗਨ ਪ੍ਰਜ੍ਲਤ ਦਗਧ ਕੇ ਕੌ ਏ' ॥੩੩॥ ਬਾਯੂ ਬਹੀ ਉਡਾਇ ਡਿਗਾਏ। 

ਮਰਿ ਮਰਿ ਜਮ ਕੇ ਲੋਕ ਸਿਧਾਏ । ਪਨ ਦਰਭਿੱਖ ਪਰਕੋ ਦੁਖਦਾਈ । 

ਤਿਸ ਤੇ ਮਰੇ ਲੋਕ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੩੪ ॥ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਪਰਾਪਤਿ ਜਬਿ ਹੋਵਾਂ । 

ਬਚੇ ਜੁ ਕਛਕ ਮਰਨ ਤਿਨ ਜੋਵਾ । ਦੇਸ਼ ਛੋਰਿ ਸੋ ਚਲੇ ਪਲਾਈ।ਅਧਿਕ 

ਅੰਨ ਕੀ ਸੁਧ ਜਿਤ ਪਾਈ । ਸਤੁੱਦ੍ਵ ਉਲੰਘਿ ਬਿਪਾਸਾ ਗਏਰਾਵੀ ਚੇਦ- 
ਭਗਾ ਉਲੰਘਏ ॥੩੫॥ ਨਦੀ ਬਿਦੱਸਤਾਂ ਸਿੰਧ“ ਬਿਸਾਲਾ । ਤਰਿ ਕਰਿ 

ਪਾਰਿ ਪਰੇ ਤਿਸਕਾਲਾ । ਗੈਧ੍ਰਬ ਇਕ ਜਲਾਲ ਤਹਿ ਭਯੋ। ਪੁਰਿ ਜਲਾਣਨ 

ਤਿਹ ਨਗਰ ਬਸਯੋ ॥੩੬॥ ਨਾਮ ਜਲਾਲਾਬਾਦਾਂ ਕਹੈਂ ਅਬਿ! । ਪਹੌਢੇ 

ਰੈਧ੍ਰਬ] ਦੇਸ਼ ਜਾਇ ਸਬਿ। ਨਗਰ ਕੈਧਾਰਨ ਆਦਿ ਜੇ ਜਹਾਂ।ਬਸੇ ਜਾਇ 
_ਜੀਵੈ ਸਭਿ ਤਹਾਂ ॥ ੩੭ ॥ ਗੈਧ੍ਰਬ ਦੇਸ਼ ਬਿਖੈ ਤਿਨ ਕੋਰੀ । ਵਧਤਿ ਭਈ 

_ਸੈਤਾਨ ਘਨੋਰੀ । ਕੈਰਵ ਪਾਂਡਵ“ ਕਰਿ ਕਰਿ ਕੁੱਧ। ਵਧਜੋ ਵਿਖਾਦ ਭਯੋ 
ਬਡ ਜੁੱਧੈ ॥ ੩੮॥ ਕਰਿਓ ਮਹਾਂ ਭਾਰਥੈ ਭਾਰੇ । ਤਿਨ ਕੀ ਸੈਤਤਿ 
ਕੋਰਹਿ ਮਾਰੇ” । ਦੁਰਜੋਧਨ ਕੋ ਮਾਤਲ ਰਾਜਾ । ਸਕੁਨੀ ਨਾਮ ਵਧਾਇ 

ਸਮਾਜਾ॥ ੩੯॥ ਸੈਗ ਲਯਾਇ ਤਿਨ ਬਹੁ ਮਰਿਵਾਏ' । ਅਰਜਨ ਖਰ 

ਤੀਰਨ ਸੋ ਘਾਏ।ਹਨੇ ਨੇਤ ਕੇ ਥੋਰੇ ਰਹੇਤਿਨਹੰ ਬਿਪਰਜੈ ਮਾਰਗ ਲਹੇਓ 

॥ ੪੦ ॥ ਚਾਰ ਬਰਨ ਕੌ ਭੇਦ ਮਿਟਾਯੋ'” । ਏਕ ਮੇਕ ਹੈ ਭੋਜਨ ਖਾਯੋ । 

ਆਪਸ ਮਹਿ ਸਨਬੈਧ ਬਨਾਏੁੱਤ੍ਰ ਸੁਤਾ ਕੇ ਬਯਾਹ ਰਚਾਏ॥੪੧॥ ਤਿਨ 

ਕੋ ਮੈਤਤਿ ਪਨ ਵਧ ਗਈ । ਸਕਲ ਰੀਤਿ ਮਰਜਾਦਾ ਹਈ" । ਨਿਜ 
---- ---- -"--=---- ਸਾਫ 

੧ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਮ ਨੇ ਤਪਕੇ ਤੇ ਕੋਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ'”' ।”ਕੋਈ ਸੜ 

ਗਿਆ । ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ । “ਜੇਹਲਮ । “ਦਰਿਆ ਅਟਕ । ੬( ਇਧਰ ) ਕੈਰਵ ਪਾਂਡਵ । 

_?ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲਾਦ ਦੇ ਬਹੁੰਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ । “ਦੁਰਜੋਧਨ ਦੇ ਮਾਮੇ ਸ਼ਕੁਨੀ ਨਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ 

ਸਮਾਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ (ਰੀਧਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ) ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਸੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ । 

<ੋੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣ (ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਰਾਹ ਛੇੜਿਆ ( ਜੇ ਐੱਗੇ ਚਲਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ) । 

“5੩ੁਾਵ ਰੀਧਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ । ”"ਨਾਸ਼ ਹੋਈ । #੧ਮਫਫ਼ਾਨਸਤਾਨ ਦਾ 

ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਲੌਡੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ੧੦੦ ਮੀਲ ਉਂਰੇ ਉਸ ਦੀ ਸੜਕ ਪਰ 

`ਹੈ।' ।(ਪਾ:-ਤਬ । (ਮੈਸਕ਼ਿਤ “ਗਾਂਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ` ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜੋ ਅਣੇਕੋ ਪਾਰ 

ਹੈ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

$ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਸਤਾਨ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ੩੧੫ ਮੀਲ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੨੧੯) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੱਸੂ ਤੇ, 

ਬਿਵਹਾਰਨ ਕੌ ਕਰਿ ਲਯੋ । ਸ਼ੈਕਰ ਬਰਨ ਏਸਾੱਂ ਬਿਧਿ ਭਯੋ” ॥ ੪੨॥ 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰ-ਥੇ ਚਤੁਰਬ ਰੁਤੇ “ਪ੍ਰਮਿਗ ਸੁਨਾਵਨਿ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰਤਿ” ਬਰਨਨੈ 

ਨਾਮ ਦੁਤੀਓ ਅੰਸੁ॥ ੨ ॥ ੩, [ਮੋਮਨ ਸ਼ਰਫ ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ “ਜਹਾਂ ਵਧੀ ਸੈਤਾਨ ਤਿਨ ਭਈ ਸਕਲ ਇਕ ਰੋਗ । ਤਨੁਜਾਂ 

ਉਪਜੀ ਗੋਰਟੀ ਬਹੁ ਸੁੰਦਰ ਸਰਬੈਗ ॥੧। ਚੌਪਈ ॥ ਮੋਮਨ ਸ਼ਰਵ' ਭਯੋ 

ਤਹਿ ਰਾਜ।ਅਧਿਕ ਬ੍ਧਾਯਹੁ ਰਾਜ ਸਮਾਜਾ।ਤਿਨ ਕੇ ਸਦਨ ਹੁਤੀ ਪਟ- 

ਰਾਣੀ।ਸੁੰਦਰ ਅੰਗਨਿ ਸਕਠਨ ਸਵਾਣੈ॥੨॥ਤਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਭਯੋ ਬਲਵਾਨਾ। 

ਜਾਨ ਮਹਾਨ ਅਧਿਕ ਸਵਧਾਨਾ । ਕਛੁ ਅੱਨਯਾਇ ਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀਨਾ । 

ਮੋਮਨ ਸ਼ਰਫ ਜਬਹਿ ਸੁਨਿ ਲੀਨਾ ॥ ੩॥ ਰਿਸ ਧਰਿ ਤਿਸ ਕੋ ਸਦਨ 

ਨਿਕਾਰ।ਨਹੀ ਹਕਾਰਨਿ ਬਹੁਰ ਸੈਭਾਰਾ।ਪਿਤਾ ਨਿਕਾਸਯੋ ਚਲਿ ਸੋ ਆਐ। 

ਤਿਨ ਲੋਕਨ ਮਿਲਿ ਸਮਾ ਬਿਤਾਯੋ” ॥੪॥ ਚਿਰੈਕਾਲ ਜਬਿ ਮਿਲਿ ਕਰਿ 

ਰਹਜੋ। ਨਾਮ ਸਜਾਦਾ ਤਿਸ ਕੋ ਕਹਜੋ। ਏਕ ਸੁਤਾ ਉਪਜੀ ਤਿਸਕੇਰੀ।ਜੋ 

ਸੁੰਦਰ ਸਰਬੈਗ ਬਡੇਰੀ ॥ ੫॥ ਸ਼ੈਕਰ ਬਰਣ ਸੁ ਨਰਨ ਮਝਾਰਾਂ । ਤਰੁਨਾ- 

ਪਨ” ਤਨ ਮਾਂਹਿ ਸੈਭਾਰਾ । ਰਾਜਾਂ ਮੋਮਨ ਸ਼ਰਵ ਮਹਾਂਨਾ । ਇਕ ਦਿਨ 

ਪੁਰਿ ਤੇ ਕਰਿ ਪ੍ਰਸਥਾਨਾ ॥ ੬॥ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਬਿਚਰੰਤਿ ਭਯੋ । ਦੋਸ਼ 

ਬਿਦੇਸ਼ਨ ਦੇਖਤਿ ਗਯੋ । ਆਯੋ ਤਿਨ ਲੋਕਨ” ਕੋ ਨਗਰ । ਜਿਹ ਠਾਂ 
ਬਾਸ ਕਰਤਿ ਵੈ ਸਗਰ“ ॥ 7 ॥ ਉਤਰਜੋ ਬਾ ਮਾਂਹ ਸੁਖ ਪਾਏ । ਪਿਖਿ 

ਬਾਠ ਕੋ ਰਹਿ ਬਿਰਮਾਏ” । ਉਪਜਯੋ ਕਾਮ ਰਿਦੈ ਤਬਿ ਭਾਰੀ । ਤਿਨ 
ਲੋਕਨਿ ਕੀ ਸੁਤਾ ਕੁਮਾਰੀ॥੮॥ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਕਰਿ ਉਰ ਬਿਰਮਾਯੋ।ਬੜਾਹਨ 

ਹੇਤ ਤਿਨਹਿ ਲਲਚਾਯੋ । ਕਰਿ ਜਬਰੀ ਜਬਿ ਲਈ ਮੰਗਾਇ। ਪਾਸ 

ਆਪਨੇ ਲਈ ਬਿਠਾਇ ॥ ੯॥ ਤਿਨ ਲੋਕਨਿ ਕੀ ਸੁਤਾ ਰਿਸਾਈ ।-ਹਮ 

ਨਹਿ ਰਮਹਿ; ਮਰਹਿ ਬਿਖ ਖਾਈ । ਕੈ ਗਰ ਪਾਸੀ ਪਾਇ ਮਰੈਂਗੀ। ਜਲ 

ਡੂਬਹਿ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਣ ਹਰੈਂਗੀ-॥ ੧੦॥ ਇਮ ਤਿਨ ਕੌ ਹਠ ਹੇਰਨ ਕੀਨਾ। 

_੧ਨਾਮ ਰਾਜੇ ਦਾ । “ਉਸ ਨੇ (ਆਮ) ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ । ( ਅ) ਉਹਨਾਂ, 

ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵ ਸ਼ੈਕਰ ਵਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਵੱਸਿਆਂ । ਜਵਾਨੀ । “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 

ਵਰਣ ਸੈਕਰ ਸੀ। “ਓਹ ਸਾਰੇ । $ਇਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਭਰਮ ਗਿਆ ( 

#ਪਾ:-ਏਕ । ਵਰਣ ਸ਼ੈਕਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੋਗਲੀ ਉਲਾਦ ਦੀ ਹੈ । ਹਿੰਦੂ 

ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ । ਸੋ ਸਾਖੀ ਦੇ ਆਖੋਪਕਾਰ ਨੇ 

ਏਬੈ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ । ਰ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੨੦ ) ਰ ਰਿਤੁ ੪ । ਅੱਸੂ ੩, 

ਮੋਮਨ ਸ਼ਰਫ ਜਤਨ ਮਨ ਕੀਨਾ । ਧਨ ਕੋ ਦੇਨ ਅਪਰ ਸਿਰਦਾਰੀ । 
ਲੋਭ ਦਿਖਾਯੋ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ॥ ੧੧ ॥ ਸਭਿ ਕੇ ਸੈਗ ਰਮਜੋ ਸੁਖ ਪਾਏ । 
ਗਰਭਵਤੀ ਹਇ ਸੁਤ ਤਿਨ ਜਾਏ । ਬਿੱਦਕਾਧਰਿ ਪਾਠਕ ਕੀ ਸੁਤਾ” । 
ਤਿਸਤੇ ਪੋਟਲਖਾਂ ਉਤਪੱਤਾਂ ॥ ੧੨॥ ਸ਼ੇਖਸ਼ਰਵ ਇਕ ਮੁਗ਼ਲ ਰਹਾਈ । 
ਨਾਮ ਸ਼ੇਖਰਾਂ ਸੁਤਾ ਸੁ ਤਾਂਹੀ । ਸਦਰ ਰੁਪ ਤਾਂਹਿ ਕੌ ̀ ਚੀਨਾ । ਤਾਂਕੋ 
ਗਹਿ ਕੈ ਰਮਨ ਸੁ ਕੀਨਾ” ॥ ੧੩॥ ਤਿਸਕੇ ਏਕ ਪੁੱਤ ਜਨਮਯੋ । ਨਾਮ 
ਸ਼ੇਖਮੈਮਨ ਤਿਸ ਭਯੋ। ਹੁਤੀ ਸ਼ਜ਼ਾਦੇ ਕੀ ਇਕ ਤਨੀਆ। ਨਾਮ ਸਜਾਤੀ 
ਤਿਸ ਕੌ ਭਨੀਆ ॥ ੧੪॥ ਜਨ ਮਜੋਂ ਬੇਟਾ ਤਿਸ ਤੇ ਜਬੈ । ਮੋਮਨ ਸ਼ਰਵ 
ਸੁ ਬੂਝੀ ਤਬੈ ।-ਤੇਰਾ ਗੋਤ ਕਹਹੁ ਕਯਾ ਅਹੈ -ਸੂਨਤਿ ਸ਼ਜ਼ਾਦੀ 
ਤਿਸ ਕੋ ਕਹੈ ॥ ੧੫ ॥-ਸਤਾ ਸਜਾਦਰਾਇ ਕੀ ਸੈਂ ਹੈਂ । ਤੁਝ ਬੂਝੀ ਤੇ 
ਸਭਿ ਕਹਿ ਦੈਹੋਂ-। ਮੋਮਨ ਸ਼ਰਵ ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਰਮਾਯੋ। ਪੋਤੀ ਸੈਗ ਰਮੜੋ 
ਪਛਤਾਯੋ ॥ ੧੬ ॥ਸ਼ਰਵ ਹਿਦਾਇਤ ਸਾਈ' ਲੋਗ”। ਤਿਸ ਕੋ ਲਖਕੋ 
ਦਾ 

"ਪਾਠਕ ਨਾਮੇ ਰੈਧਰਬ ਤਿਸ ਦੀ ਪੁੰਤ੍ਰੀ ਕਤ ਤੋਂ ਪੋਗਲ ਖੀ ਪੈ ਰੋਬਿਆ। ਬਇਕ ਸ਼ਰਫ 
ਹਿਦਾਇਤ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਾਈਂ' ਲੋਕ ਸੀ । #ਇਥੇ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਸੇ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ 
ਹੈ:-“ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਕਰਾਰ ਕੀਤ' ਹਮ ਮਰਾਂਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਲੋਭ ਦਿਤਾ ਤੇ ਮੈਤਾਨ ਉਪਾਈ। 
ਬਿਦਯਾਧਰ ਪਾਠਕ ਕੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਪੋਟਲ ਖਾਨ। ਮੁਦਗਲੀ ਬਾਹਮਣੀ ਤੇ ਮੁਗਲ ਮੁੰਗਾਲ ਬੇਰ॥ 
ਸੇਖਰਾਂ ਕੀ ਸਿਖਾਵਤ ਕੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਸੇਖ ਸੈਮਨ । ਸਜਾਤੀ ਪਾਸ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਨਮਿਆਂ।ਪੁਛਿਆ ਤੇਰ 
ਗੋਤ, ਬੋਲੀ ਮੈ ਬੇਟੀਸਜਾਦ ਰਾਇ ।” 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ “ਮੁਦਗਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਤੇ ਮੁਗਲ ਮੁੰਗਾਲ ਬੇਗ” ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 
ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸਦਾ । ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿ 

ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿਟੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੌਪਈ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ 
ਸਤਰਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । “ਸੇਖ ਸ਼ਰਫ ਇਕ ਮੁਗਲ ਰਹਾਈ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਅੰਕ ੧੩ 
ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜੇ ਏਹ ਪਿਛੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਈ ਹੈ ।੧੯੧੯ ਵਾਲੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਕ ਦੀਆਂ 
ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਕਸਮੀ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ “'"''ਸੂਤਾ ਸੂ ਤਾਹੀਂ” ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਛ ਸਤਰਾਂ ਆਖ੫ 

ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਯਥਾ:-“ਮੁੰਦਰ ਰੂਪ ਤਾਹਿ ਕੋ ਚੀਨ॥ ਤਾਕੋ ਗਹਿ ਕੈ ਰਮਨ ਸੁਕੀਨਾ। 
ਨਾਮ ਸ਼ੇਖਰ ਸੁਤਾ ਸੁ ਤਾਹੀ । ਗਰਭ `ਧਾਰਿਓ ਹੈ ਸੂਠ ਜਾਹੀ । ਜਿਸ ਕੋ ਦੇਖ ਅਪਸਰਾ ਲਾਜੈ । 

ਮੁੰਦਰ ਸਦਨ ਸੂ ਮਹਾਂ ਬਿਰਾਜੈ । ਤਿਸ ਤੇ ਏਕ ਪੁੱਤ ਜਨਮਇਓ।ਨਾਮ ਸ਼ੇਖ ਮੈਮਨ ਤਿਸ ਭਇਓ'॥ 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੨੧) ਰਿਤ ੪। ਅੰਸੂ ੜੇ, 

ਬੈਦਗੀ ਜੋਗ । ਬਿਸਮਾਵਤ ਤਿਸ ਕੋ ਢਿਗ ਗਯੋ । ਸੇਵਾ ਬਿਥੋ ਰਾਤ ਦਿਨ 

ਭਯੋ ॥ ੧੭ ॥ ਸਕੀ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਸਮੁੜਾਈ ।-ਬਿਨ ਜਾਨੇ ਅਪਰਾਧ 

ਕਮਾਈ-। ਕਰਹਿ ਖੈਦਗੀ ਪੀਰ ਤਿਸੀ ਕੀ । ਉਚਰਤਿ ਰਹੈ ਦੁਆਇ 
ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ॥੧੮॥ ਬੀਤ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਜਬੈ। ਸ਼ਰਫ ਹਿਦਾਯਤ ਬੋਲਯੋ 

ਤਬੈ ।-ਏਕ ਸਮਾ ਐਸੋ ਚਲਿ ਆਵੈ । ਪੁੱਤ ਸਜਾਤੀ ਕੇ ਬਿਰਧਾਵੇਂ ॥ 

੧੯॥ ਸੱਯਦ ਸੈਗਕਾ ਹਇ ਤਿਨ ਕੋਰੀ । ਰਾਖਾੀਹਿੰਗੇ ਤਬਿ ਮੈਤਤਿ ਤੋਰੀ"। 
ਤੂੰ ਭੀ ਨੇਤ ਮਾਨਿ ਜਗਦਾਸ਼ਾਂ । ਸਾਧਨ ਕਰੋ ਬੈਠਿ ਚਲੀਸਾਂ ॥ ੨੦॥ ਪਾਪ 
ਕਰਜੋ ਅਨਜਾਨ ਪਨੇ ਮਹਿੰ । ਫੋਇ ਰਲ <2। 
ਸ਼ੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕਰਤਿ ਉਚਾਰੋ । “ਸਨੀਅਹ ਸਿੰਘਹੁ ! ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰੋ ॥ 

_੨੧॥ ਜਮ ਤੋਂ ਜੋ ਭਾਜੇ ਧਰਿ ਤ੍ਰਾਸ । ਸੋ ਅਰਜਨ ਤੇ ਭਏ ਬਿਨਾਸ਼ । ਭੀਮ 
ਸੈਨ ਜੁਤਿ ਪਾਂਡਵ ਆਨਾ । ਤਿਨੋ ਹਜ਼ਾਰਨਿ ਕੀਨੇ ਹਾਨਾ ॥੨੨॥ ਕੌਪਯੋ 
ਤਿਸੀ ਅੰਸ਼ ਪਰ ਕਾਲਾ । ਬਚਹਿ ਨ ਕੋਹ ਅਲਪ ਬਿਸਾਲ।। ਮਹਾਂਕਾਠਨ 
ਕਾਲਹਿ ਕਹਿ ਕਾਲਾ” । ਉੱਗ ਸਮਰਥ ਬਿਸਾਲ ਕਰਾਲਾਂ ।। ੨੩ ॥ਦੋਹਰਾ। 

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ੨ ਹੋਤਿ ਹੈ ਕੋਟਕ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ । ਤੌਸੇ ਸੇਵਕ ਸਾਥ 

ਹਮ ਮਾਰੋਂ ਚਾਰੋਂ ਸ਼ੇਖ”? ॥। ੨੪ ॥ਚੌਪਈ॥ ਸਠਿ ਕਰਿ ਸਿੰਘ ਸਕਲ ਬਿਸ- 

ਮਾਏ ।ਅਦਭੁਤ ਸਤਿਗਰ ਬਾਕ ਸੁਨਾਏ1।ਸਾਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਹਮ ਤਾਂਈ। 
ਸ਼ੀ ਮੁਖ ਤੇ ਦਿਹ ਭੇਵ ਸੁਨਾਈ ॥੨੫॥ ਤਿਨ ਕੌ ਅੰਸ਼ ਸਰਬ ਹੀ ਮਰਿ ਹੈ। 

ਕਿਧੌਂ ਬੀਚ ਤੇ ਕੋਇ ਉਬਰਿਹੈ”। ਫੁਰਮਾਯੋ ਬਚ “ਲੋਕ ਘਨੋਰੇ ।ਤਿਨ ਕੀ 

ਅੰਸ਼ ਬਿਲੋਕਿ ਬਡੇਰੇ ॥ ੨੬॥ ਨਿਜ ਨਿਜ ਧਰਮ ਛੋਡਿ ਮਿਲ ਰਹੋਂ। ਤਿਨ 

ਪਰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਪਰ੍ਭੁ ਕਹੈਂਮੇਤਿਸੀ ਅੰਸ਼ਕੇ ਸਭਿ ਮਰਿ ਜੈ ਹੈਂ।ਇਤ ਦਿਸ਼ਿ 
ਤੇਰੀ ਸੈਤਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਰੀ । “ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੈਵੈਗਾ । ਵਡਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ (ਭਾਵ ਮੋਮਨ ਸ਼ਰਫ ਦੀ) ਅੰਸ਼ ਪਰ ਕਾਲ ਕੌਪਿਆਂ । ਏਕਾਲ ਦਾ ਕਾਲ । “ਸਿੰਘਾਂ 
ਦੇ ਸਾਬ ਮਾਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਚਾਰੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ (ਸਯਦ; ਮੁਗਲ; ਪਠਾਣ, ਸ਼ੇਖ) । (ਅ) ਚਾਰੋਂ 
ਸ਼ੇਖ਼=ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਾਹੋ, ਭਾਵ ਪਠਾਣ ਮੁਗਲ ਸਯਦ ਸ਼ੇਖ਼ । 

#ਇਹ ਪਠਾਣਾਂ, ਮੁਗਲਾਂ, ਸ਼ੇਖ਼ਾਂ ਤੇ ਸੇਂਯਦਾਂ ਦੀ ਹਾਸੋ ਹੀਣੀ ਉਤਪਤੀ ਸੇ ਸਾਖੀ ਦੇ 
ਆਖੇਪਕਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ । ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 
ਛਾਣ ਬੀਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੋਲਕੇ ਛੋੜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ । 

1ਐੈਸੇ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਉ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏ, ਏਹ ਸੈ ਸਾਥੀ ਦਾ 

ਆਖੇਪਕਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਯਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਵੈਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਬਤ 

ਫੁਰੀਆਂ ਲੋਕ ਗਾਥਾ (0੫: ੦) ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੨੨ ਰਿਤੁ ੪ । ਅਸੂ ੩. 

1 ਪੈ ਹੈ॥ ੨੭ ॥ ਹਮ ਬਰਖ ਸਵਾਸੇ । ਤਬ 
ਖਾਲਸਾ ਇਨਹੁ ਬਿਨਾਸੈਲਂ। ਬਿਨਸਤਿ ਰਹੈ ਸਮੈ ਪ੍ਰਤਿ ਵੇਗਲੋ ਤਿਨ ਕੀ ੍ 

ਹੁਇ ਮੂਲ ਉਖੇਰਾ ॥੨੮॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੰਘਨਿ ਸਮੁੜਾਯੋ। ਸਭਾ ਉਠਨ 
ਕੋ ਸਸੈ ਸੁ ਆਯੋ । ਮੰਦਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਇਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ । ਗਯੋ ਖਾਲਸਾ ਸਿਵਰ 
ਅਸ਼ੇਸ਼ੇ ॥ ੨੯॥ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਨਿਸਾ `ਬਿਤਾਈ । ਭਈ ਪ੍ਰਾਤਿ ਪੁਨ 
ਸਭਾ ਲਗਾਈ । ਆਨਿ ਖਾਲਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨਾ । ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਢਿਗ ਬੈਠ 
ਪਰਬੀਨਾ ॥੩੦॥ ਗਰਜ ਗਰਜ ਗੁਰ ਵਤੇ ਬੁਲਾਵੈਂ । ਸ਼ਸਤ੍ਰਨ ਸਹਤ ਬੈਸਿ' 

ਦਤਿ ਪਾਵੈਂ। ਰਾਜਨ ਕੇ ਤਬਿ ਚਲੋ ਪ੍ਸੈਗਾ: -'ਧਰੇ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਲਿ ਭੋ ਇਕ 
ਖੈਗਾ ॥ ੩੧॥ ਕੋਤਿਕ ਲੇ ਕਰਿ ਹਮੁੰ ਬਿਸਾਲਾ । ਦਿਸ਼ਿ ਅਨੌਦਪੁਰ ਘੇਰੋ 
ਡਾਲਾ । ਚਹਤਿ ਰਹੈ ਲਰਿਬੇ ਕਹ ਜੈਗ । ਕੇਤਿਕ ਆਗੇ .ਆਇ। ਨਿਸ਼ੈਗ 
॥ ੩੨ ॥ ਸਿੰਘਨ ਸੈਗ ਭਿਰਤਿ ਹੀ ਰਹੈ' । ਜੇ ਜੇ ਬਡੇ ਸੁ ਐਸੇ ਕਹੈਂ ।-ਸ਼੍ਰੀ 
ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਝਢਿ ਇਤ ਓਰ। ਆਵਹਿ ਤਿਨਹਿ ਦਿਖਾਵਹਿ ਜ਼ੋਰ॥ ੩੩। 
ਸਿੰਘਨ ਸੈਗ ਲਰਹਿ ਨਹਿ ਜਾਇ” । ਸੈਗ ਚਮੂੰ ਕੇ ਚਮੂੰ ਲਰਾਇ-- ਬੈਠਿ 
ਸਭਾ ਮਹਿ ਬੋਲਹਿੰ ਬਾਤਨ । ਚਾਹਤਿ ਹੈ' ਸੈਘਰ ਕੇ ਘਤਨ"॥੩੪॥ ਸੁਨਿ 
ਸ਼ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਬਿ ਢੁਰਮਾਯੋ । ਭਏ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਚਹਤਿ ਹਮ ਜਾਯੋ । ਬਹੁ 

ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਗਏ ਅਖੇਰ । ਤਿਤ ਦਿਸ਼ਿ ਚਲਹਿ ਹਤਹਿਂ ਕਿਤ ਸ਼ੇਰ॥੩੫॥ 

ਇਸ ਤੇ ਆਦਿਕ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਸੈਗ । ਕਏ ਸੁਨੋ ਸਭਿ ਸਿੰਘਨ ਸੈਗ । ਸੋ ਭਰਿ 
ਰਾੜਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਤਾਈ । ਹੈਤਿ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕੋ ਕਰੀ ਚਢਾਈ ॥ ੩੬ ॥ ਪਾਇ 
ਹੁਕਮ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ । ਗਰਜ ̀ ਉਠਜੋ ਜਿਮ ਜਲਧਰ ਭਾਰਾ। ਸਨਤਿ 

ਖਾਲਸਾ ਹੋਯਸਿ ਤਯਾਰੁ । ਜ਼ੀਨ ਤੁਰੇਗਮ ਕਰਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰੂ ॥ ੩੭ ॥ ਬਸਤ 
ਸ਼ਸੋਤੁ ਤੇ ਸਜੇ ਬਿਸਾਲੈ । ਗਹੇ ਤੁਵੈਗਨਿ ਚਦਿ ਚਢਿ ਚਾਲੇ।ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨੇ 
ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਜਾਏ। ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਆਯੁਧ ਅੰਗ ਲਾਏ ॥੩੮ ॥ ਬਿਧਿ ਸੈਗ ਕਟ 
ਮੋਂ ਖੜਗ ਨਿਖੰਗ । ਗਹਜੋ ਧਨੁਖ ਕਰ ਸਬਜ਼ ਸੁਰੈਗ । ਜਿਗਾ ਜਵਾਹਰ 
"ਬੈਠਕੇ । “ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜਾਕੇ । ਵਜੁੱਧ ਦਾ ਦਾਉ ਭਾਲਦੇ ਹਨ । (ਐ ਜੁੱਧ ਦੇ 
(ਵਿਚ) ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੈਂਦੇ ਹਨ । #ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਾ ਸੈਮਤ ੧੭੬੫ ਹੈ 
ਇਸ ਵਿਚ ੧੨੫ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ੧੮੯੦ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਏਹ ਖਾਲਿਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇਜ ਦਾ ਸਮਾਂ 

ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਆਖੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੌਮ 
ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਤੇ ਜੋ ਅਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੈਂਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਲਿਖੀ 
ਹੋਈ ਸੇ ਸਾਖੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____ (੫੨੨੩) ___ਰਿਤੁਯ।ਅੰਸੂਸ 
ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੋਤਿ।ਝੂਲਤਿ ਕਲਗ਼ੀ ਅਤਿ ਦਤਿ ਹੋਤਿ ॥੩੯ ॥ ਦੀਨ ਹੁਕਮ£ 
ਅਨਵਾਇ'" ਤੁਰੋਗ । ਭਏ ਅਰੋਹਨਿ ਗੰਹੇ ਬਲ ਅੰਗ । ਜਬਿ _ਕੀਨਸਿ 
ਪੁਸਬਾਨ ਅਗੇਰੇ । ਦੁੰਦਭਿ ਬਾਜਯੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚੇਰੇ ॥ ੪੦ ॥ ਤੁਪਕਨ ਸੋ 
ਤੋੜੇ ਸੁ ਲੰਗਾਇ । ਚਲੇ ਬੀਰ ਹੋਏ ਪਿਛਵਾਇ । ਚੈਚਲ ਬਲੀ ਕਦਾਇ 
ਹੈਯਨਿ ਕੋ।ਗਮਨੇ ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਮੈਗ ਸੁ ਬਨ ਕੋ॥੪੧॥ਦੀਰਘ ਕਾਨਨ ਜਾਇ 
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ। ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਮਿਗਿ ਹਨੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇ। ਤੁਪਕਨ ਕੇ ਤੜਾਕ ਗਨ ਹੋਵੈਂ। 
ਦੂਰ ਊਜ਼ ਇਤ ਉਤ ਫਿਰ ਜੋਵੈਂ ॥੪੨॥ ਧੁਨਿ ਉਚੀ ਪੁਨ ਬਜਕੋ ਨਗਾਰ॥ 
ਬਨ ਮਹਿ ਹੋਤਿ ਕੁਲਾਹਲ ਭਾਰਾ । ਖੇਲਿ ਅਖੋਰ ਸੈਲ ਪਰ ਸੈਲ । ਗਏ 
ਗੁਰੂ ਦਲ ਜੂਤਿ ਸੋ ਗੈਲ” ॥ ੪੩ ॥ ਥਲ ਉਤੈਗ ਸਤਿਗਰ ਬਿਰ ਹੋਏ । 
ਚਾਰਹੁ ਦਿਸ਼ਿ ਕਾਨਨ ਗਿਰ ਜੋਏ । ਹਾਥ ਧਨਖ ਧਰਿ ਥੈਂਚਨ ਕਰੜੋ । 
ਸ਼ਬਦ ਉਤੌਗ ਦੋਸ਼ ਤਿਸ ਭਰਜੋ ॥ ੪੪ ॥ ਗਰਜਜੋ ਗਗਨ ਭਈ ਧੁਨਿ 

_ਭਾਰੀ। ਇਮ ਸਭਿ ਸਥਲ ਅਵਾਜ਼ ਉਚਾਰੀ ਓਰਾਖ ਲੋਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਖਿ 
ਲੋਰੂ। ਤੁਮ ਸਮਾਨਤਾ ਬਨਹਿ ਨ ਕੇਹੂ ॥ ੪੫ ॥ ਤਜਹੁ ਛੋਭ ਉਰ ਕਰਨਾ 

। ਅਪਨੇ ਜਾਨਹੁ ਰਾਖ ਲਈਜੈ” । ਹਯ ਠੀਲੋ ਪੁਨ ਤਲੇ ਉਤਾਰਾ । 
ਪਰਚਤ“ ਲਾਗੇ ਕਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ॥ ੪੬ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿੰਥੇ 
ਚਤੁਰਥ ਰੁੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਢਨ” ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਤੀਓ ਅਸੂ ॥ ੩ ॥ ਸਾ 

ਰ੍ ੪. [ਬਲੀਆਂ ਦੰਦ ਤੇ ਆਲਮ ਚੌਦ ਨਾਲ ਜੁੱਧ) ਲੇ 
ਦੌਹਰਾ ॥ ਪਰਚਤਿ: ਕਰਤਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੋ ਦੂਰ ਗਏ ਜਗਨਾਬ । ਨਾਦ 
ਕੁਲਾਹਲ ਗੈਲ ਮਹਿ ਦੁੰਦਭਿ ਤੁਪਕਨ ਸਾਥ£ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਨਿਕਟ 
ਰਹਜੋ ਗਾਜਨਿ ਕੋ ਡੇਰਾ । ਜਿਨ ਕੋ ਮਨ ਹੈਕਾਰ ਬਡੇਰਾ । ਬਲੀਆਚੈਦ ਸ 
_ਆਲਮਚੋਦ । ਸੁਨਿ ਧੁਨਿ ਕੋ ਉਤਸਾਹ ਬਿਲੌਦ॥੨॥ਤੂਰਨ ਤਯਾਰ ਹੋਇ _ 
ਅਸਵਾਰਾ । ਜਿਨ ਕੇ ਸ਼ੈਗ ਸਿਪਾਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾ । ਚਹਿੰ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਨਿ 
ਦਿਖਾਵਨਿ? । ਕਹੈਂ ਪਰਸਪਰ “ਭਾ ਮਨ ਭਾਵਨ” ॥ ੩ ॥ ਜੋਗ ਕਰਨ 
ਕੋ ਉਰ ਹੈਕਾਰੀ। ਆਏ ਸਮੁਖ ਚਮੂੰ ਲੋ ਸਾਰੀਮਿਲੇ ਆਨਿ ਕਰਿ ਅਨਿਕ 
ਪਹਾਰੀ । ਤੁਪਕ ਚਲਨ ਠਲਗੀ ਤਿਸ ਬਾਰੀ ॥ ੪ ॥ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤ੍ਧਾਰੀ 

_ ਇਤ ਥੋਰੇ ।ਜੋਧਾ ਘਨੇ ਆਇ ਉਤ ਓਰੇਤਬਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਪੁਰਬ ਦਿਸ਼ਿ 
“ਮੰਗਵਾਂਕੇ । "ਬਲੀ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੇ (ਸਤਿਗੁਰੂ) । (ਐ ਬਲੀ ਅੱਗਾਂ ਵਾਲੋਂ ( ਕੈ 
5ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਸੈਲ _ਕਰਕੇ । “ਓਸੇ. ਰਾਹ । ਪਰਚਕੇ । “ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਖੌਦੂਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ 
ਸ਼ੋਰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । “ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਦ੍ਖਾਇਆ ਚਾਹੈਦੇ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੨੪) _`___ਫਿਤੁ ੪। ਸਕ 8. 

ਕੋਗਏ ਭਜਾਇ ਕਦਾਇਤ ਅਸ ਕੋ ॥੫॥ ਕੋਤਤਿਕ ਕਾਲ ਖਾਲਸਾ ਲਰਮੇ। 

ਅਪਨੇ ਮਹਿੰ ਗੁਰ ਨਹੀ' ਨਿਹਰਜੋ । “ਹਮ 
ਕੋ ਛੋਰਿ ਗਏ ਕਰਿ ਭਾਣਾਂ । 

ਕੋ ਜਾਣਹਿੰ ਮਨ ਮਹਿ ਕਯਾ ਜਾਣਾ” ॥ ੬ ॥ ਧੀਰਜ 
ਰਹਮੋ ਨ ਸਿੰਘਨਿ 

ਕੋਰਾ । ਰਣ ਤੇ ਭਾਜਿ ਚਲੋ ਤਿਸ ਬੇਰਾ । ਬਿਚਲਯੋ
 ਪਿਖਜੋ ਖਾਲਸਾਂ ਜਈ। 

ਮਿਲਿ ਪਹਾਰੀਯਨਿ ਮਾਰੇ ਤਬੈ ॥7 ॥ ਨਿਕਸੇ ਖੜਗ ਕਟੇ ਬਹੁ ਅੰਗ । 

ਭਈ ਲਾਲ ਛਿਤ ਸ਼੍ਰੋਠਤ ਮੈਗ । ਬਿਥਰੀ ਲੋਬ ਪੋਥਨਾ ਹੋਈ । ਮਾਰਨ 

ਮਰਨ ਭਿਰੇ ਦਿਸ਼ਿ ਦੋਈ ॥ ੮ ॥ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਜ
ਬਿ ਰਣ ਮਹਿੰ ਮਾਰੇ । ਕ 

ਦੌਰਤਿ ਗੁਰ ਤੀਰ ਪੁਕਾਰੇ । “ਸਾਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰ੪
 ਲੀਜੈ । ਤੇਰੋ ਬਿਰਦ 

ਤਕਾਗ ਨਹਿ ਦੀਜੈ ॥੯॥ ਸ਼ੋਭਤਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼
ੋਰ ਨਹਿ ਕਾਨਨ । ਜਿਤ ਕਿਤ 

ਸਨੀ ਬਾਤਿ ਇਹੁ ਕਾਨਨਿ'' । ਜਿੰਘਨ ਤੇ ਇਸ ਬਿਧਿ ਸੁਨਿ ਜਬੈ। ਸ਼੍ਰੀ 

ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਬੋਲੋ ਤਬੈਂ ॥੨੦॥ ਦੋਹਰਾ ॥ “ਸਿਦਕ ਪੁਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ 'ੀ 

ਬਾਨੀ ਪਾਠ। ਆਪ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਬਿਪਨ; ਬਿਰਦ ਬਿਹਾਰੀ ਰਾਠ”॥ ੧੧॥ 

ਚੌਪਈ ॥ ਬਿਰੇ ਗੁਰੂ ਕਰ ਧਨੁਖ ਮੈਭਾਰੇ । ਸਰ ਨਿਖੰਗ
 ਤੋ ਪੰਚ ਨਿਕਾਰੇ । 

ਤਾਨ ਕਾਨ ਲਗਿ ਤੁਰਤ ਚਲਾਏ। ਸਕਤਿ ਚਾਲੇ 
ਨਾਦ ਉਠਾਏ॥ '੧੨॥ 

ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇਂ ਚਲ ਦਲ ਉਮਡਾਯੋ। ਸਰਬ ਖਾਲਸੈ ਕੌ ਵਿ 

ਤੁਮਲ ਜੁੱਧ ਤਬਿ ਹੋਵੀਨ ਲਾਗਾ ਮਨਹੁ ਰੁੱਦ
 ਰਸ”ਸੋਵਤ ਜਾਗਾ॥੧੩॥ 

ਭਿੜੇ ਭੇੜ ਭਟ' ਮੁੜ ਮੁੜ ਲੜੇ । ਜੇ ਭਾਜਤਿ ਧਰ
ਿ ਧੀਰਜ ਖੜੇ । ਹਤੀ 

ਸ਼ਲਖ ਗੁਲਕਨਿ ਕੀ ਐਸੇ। ਹਟਮੋ ਜਲਦ ਮਢਿ ਬਰਖਾ ਜੈਸੇ।੧੪॥ਲੋਹ
 

ਪਰੇ ਦੁਹਿਂ ਦਿਸ਼ਿ ਕੇ ਜੋਧਾ । ਦੇਤਨ ਪੀਸ ਧਾਰਿ ਬਹ
ੁ ਕ੍ਰੋਧ।ਉਰ ਫੂਟੇ ਫੂਦ 

ਭਟ ਗੰਗਾ । ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਸੈਗ ਭਰੇ ਸਰਖੇਗਾਂ ॥ ੧੫ ॥ ਮਾਨਹੁ ਖੋਲ ਫਾਗ ਕੌ 
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੧ਕੈਨੀ । “(ਖਾਲਸਾ ਅਾਖਦਾ ਸੀ ਕਿ) ਬਨ ਝੀ ਅਸੀ
ਂ ਆਪ ਹਾਂ ਤੇ (ਬਨਾਂ ਦੇ) ਸ਼ੇਰ ਬੀ ਅਸੀਂ 

ਹਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ (ਅੰਭਿਮਾਨ ਵਿਚ) ਸਿ
ਦਕ ਸਿਦਕ ਕੂਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਠ (ਬਣਦਾ 

ਸੀ) (ਹੁਣ ਕਿਉਂ) ਬਿਹਾਰੀ ਨੂੰ(ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ) ਬਿਰਦ
 (ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ) (%) ਅਪ੍ਮੈਗਕ 

ਅਰਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸਉਂ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:-ਗੁਰਾਂ
 ਦੀ ਬਾਣੀ! ਪੜ੍ਹਕੇ ਸਿਦਕੀ ਖਾਲਸਾ 

ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਬਨ ਹੈ ਆਪੇ ਸ਼ੇਰ ੩ ਆਪੈ ਧਰਮ ਵ
ਿਚ ਵਿਚਰਨੇ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ । 

ਬਚਾਰਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਉਮਡਕੇ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਢਿੱਸੀਆਂ । ਸੰ 

ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੇ:-ਤਾਂ ਚਉਵੈਂਕੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਦੀਸੈਂ । 
ਭਾਵ ਗੁਪਤ ਫੌਜਾਂ ਦਿੱਸੀਆਂ (#ਭਿਆਨਕ 

ਅਸਰ ਵਾਲਾ ਰਸ । “ਜੁੱਧ ਵਿਚ ਭਿੜਦੇ ਹਨ ਸੂ
ਰਮੇ ਤੇ । _ #ਪਾ:-ਰੋਸ ਰਸ | 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ___( ੫੨੨੫) ਰਿਤ ੪ । ਅੰਸੂ ਬ, 

ਆਏ । ਕੈ ਪਠਲਾਸ ਵੁਲੇ ਸਮੁੰਦਾਏ । ਬੁਟਾ ਏਕ ਕਰੌਂਦੇ ਕੇਰਾ । ਤਿਸ ਤਰ 
ਬਿਰੇ ਗੁਰੂ ਰਣ ਹੇਰਾ ॥ ੧੬ ॥ ਦੁਹਿੰ ਦਿਸ਼ਿ ਕੋ ਤਬਿ ਪਿਖਹਿੰ ਤਮਾਸ਼ਾ । 
ਲਰਹਿੰ ਸੁਰਮੇ ਹੋਤਿ ਬਿਨਾਸ਼ਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਪਾਦਿ ਬਡੇਰਾਂ । ਲਰਤਿ 
ਖਾਠ਼ਸਾ ਵੋਧੜੋ ਅਗੇਰ ॥ ੧੭॥ ਅਰਜੋ ਜੁ ਸਨਮੁਖ ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰੇ । ਰੁੰਡ 
ਮੰਡ ਕਹਿ ਕੂ ਪਰ ਡਾਰੇ । ਪਰੀ ਅਕਾਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਆਇ। ਜਿਤ ਕਿਤ ਦੇਖਿ 
ਰਹੋ ਬਿਸਮਾਇ ॥੧੮॥ਪਰ੍ਹਾ ਬੋਧਿ' ਜਨੁ ਘਨ ਘਟ ਆਈ । ਗਨ ਗੁਲਕਾਂ 
ਬਰਖਾਂ ਬਰਖਾਈ | ਤਪਕਲਿ ਕੜਕ ਗਾਜ ਜਨੁ ਪਰੈ । ਛਣਾ ਪਲੀਤੋਂ 
ਧੁਖਿ ਧੁਖਿ ਟਰੈਂ“॥੧੯॥ਦੰਦਭਿ ਢੋਲਨਿ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਨਾ । ਜਨੁ ਬਰਖਤਿ 
ਘਨ ਧੁਨਿ ਗਰਜਾਨਾ” । । ਕ੍ਿਖਿ ਪਾਕੀ ਸਮ ਪਰਮ ਪਹਾਰੀ” । ਤੋਰਿ ਫੋਰਿ 
ਚੁਰਨ ਕਰਰ ਡਾਗੀ ॥ ੨੦ ॥ ਹੇਲਾ ਘਾਲਿ ਖਾਲਸਾ ਲਰਜੋ । ਭਾਗਜੋ ਪ੍ਰਥਮ 
ਲਾਜ ਕਰਿ ਮੁਰਕੋਬਲੀਆਚੈਦ ਆਨਿ ਪਗ ਰੋਪੜੋ । ਪਿਖਿ ਸਿਪਾਹ ਭਾਜੀ 
ਉਰ ਕੋਪਯੋ ॥੨੧॥ ਇਤ ਤੇ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਧਰਿ ਧੀਰ। ਪਹੁੰਚਜੋ ਲੇ ਸਿੰਘਨਿ 
ਕੀ ਭੀਰ । ਆਲਮਚੈਦ ਖੜਗ ਕਰਿ ਨੰਗਾ । ਭਯੋ ਸਮੁਖ ਚਾਹਤਿ ਰਣ 
ਜੈਗਾ ॥ ੨੨॥ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਕੁਪਜੋ ਦਿਸ ਦੇਖਿ । ਦੋਨਹੁੰ ਕੇ ਮਨਿ ਕੋਪ 
ਵਿਸ਼ੇਖਦੋਨਹੁੰ ਗਹੇ ਸਿਪਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ।ਘਾਤ ਕਗੰਨ ਜੁਟੇ ਸਮ ਸ਼ੇਰ॥੨੩॥ 
ਬਾਮ ਦਾਹਨੇ ਵਿਰਿ ਮਿਲਿ ਗਏ।ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰ# ਪ੍ਰਹਾਰਤਿ ਕਏ।ਗਿਰਪਤਿ 
ਸਮੁਖ ਸਿਪਰ ਕਰਿ ਦਈ । ਰੋਕਯੋ ਵਾਰ ਹੁੜੇ ਬਲ ਮਈ ॥ ੨੪ ॥ ਤਿਹ 
ਪਾਛੈ ਨਿਜ ਵਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰਾ । ਖੜਗ ਸਮੇਤ ਹਾਬ ਕਟਿ ਡਾਰ।ਤਿਸ ਕੇ ਭਟ 
ਪਹੁੰਚੇ ਲਿਯ ਆਗਾ । ਆਲਮਚੋਦ ਤਯਾਗਿ ਰਣ ਭਾਗਾ ॥ ੨੫ ॥ ਇਮ 
ਆਲਮਸਿੰਘ ਲੇ ਕਰਿ ਫਤੋਂ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਫਤੇਦਿਸ਼ਾ ਦ੍ਰਸਰੀ 
ਬਲੀਆਚੇਦ।ਲਰਤਿ ਕਰਤਿ ਉਤਸਗੰਹ ਬਿਲੈਦ ॥ ੨੬॥ ਉਚੀ ਧੁਨਿ ਤੇ 
ਬਾਜਤ ਢੋਲ । ਲਲਕਾਰਤਿ ਸੁਰਨਿ ਕੋ ਟੋਲਿ। ਐੱਚਿ ਐੱਚਿ ਧਨੁ ਬਾਨ 
ਫਲਾਵੈ। ਤਨ ਸਿੰਘਨਿ ਕੇ ਪੁੰਜ ਧਸਾਵੈ॥੨੭॥ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਚਲਿ ਸਨਮੁਖ 
ਹੋਵਾ। ਸਿੰਘਨਿ ਸੈਗ ਕਰਜੋ ਰਿਪ ਜੋਵਾ” । “ਕਯਾ ਦੇਖਤਿ ਹੋ ਹਤਹ ਤੁਢੈਗੇ। 
ਆਵਹਿ ਸ਼ੱਤ ਵਧਜੋ ਕੁਢੇਗੇ? ॥ ੨੮॥ ਸੁਨਤਿ ਖਾਲਸੇ ਇਕ ਵਿਰ ਛੋਰੀ। 

੧ਸਵਾਂ ਬੈਨ੍ਹਕੇ । “ਬਿਜਲੀ (ਵਤ) ਪਲੀਤੇ ਧੁਖ ਧੁਖਕੇ ਟਲਦੇ ਹਨ / ਭਾਵ ਕਦੇ ਚਮਕਦੇ ਤੇ 
ਆ ਧੁਖਦੇ ਹਨ । ਤਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਨੋ ਬੱਦਲ ਗੱਜਿਆ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ । ਵੜੇ 
(ਮਾਨੀ) ਪਹਾੜੀਏ । “ਤਲਵਾਰ । ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰ । “ਵੈਰੀ ਦੇਖਕੇ, (ਤੇ ਬੋਲਿਆ ।) 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____( ੫੨੨੬) ____ ਰਿਤੁ 8। ਅੱ 8, 
ਚਲੀ ਸਮੂਹ ਸੂੰਕਤੀ ਗੋਰੀ । ਬਲੀਆਚੈਦ ਜੈਘ ਮਹਿੰ ਲਾਰੀ । ਭਟ ਬਹੁ 
ਮਹੇ ਚਮੂੰ ਬਹੁ ਭਾਗੀ ॥ ੨੯ ॥ ਘਾਇਲ ਹ੍ਰੈ ਬਲੀਆਂ ਹਾਂਟ ਪਰਯੇ। ਬਹੁਰ 

ਪਹਾਰੀ ਨਹਿ ਕੋ ਬਿਰਯੋ । ਚਲੋ ਪਲਇਨ ਹ੍ਰੈ ਬਿਨ ਧੀਰ । ਪਵੇ ਗਗਨ 

ਕੋ ਬਡ ਬਰ ਬੀਰ ॥ ੩੦ ॥ ਹਤੇ ਸੈਂਕਰੇ ਜੋ ਅਰ ਰਹੇ । ਭਜੀ ਸਿਪਾਹ 

ਤਾਸ ਕੌ ਗਹੇ। ਰਾਮਕੁਇਰ ਸਭਿ ਕਹਤਿ ਪ੍ਰਸੰਗ । ਤਬਿ ਮੈਂ ਹੁਤੋ ਪ੍ਰਭੂ 

ਕੇ ਸੈਗ ॥ ੩੧॥ ਹਤੋ ਅਵਸਥਾ ਬਿਥੈ ਛੁਟੇਰ£। ਮਰੇ ਸਿੰਘ ਕੇਤਿਕ ਰਣ 

ਹੋਗ । ਤਬਿ ਮੁਝ ਕੋ ਕੈਪਾ ਹੁਇ ਆਈ” । ਉਪਜਜੋ ਰਿਦੈ ਤ੍ਰਾਸ ਸਮ- 

ਦਾਈ ॥ ੩੨॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਅਵਿਲੋਕਨ ਕਰਜੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮੁਸ- 

ਕਾਇ ਉਚਰਤੋ । “ਜਿਮ ਊਧਵ ਕੌ ਰਾਖਿ ਅਸ਼ੋਕ । ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿਧਾਰ ਗਏ 

ਪਰਲੋਕ ॥ ੩੩ ॥ ਤਿਸ ਬਿਧਿ ਕਰਹਿ ਗੁਰੂ ਭੀ ਕਰਨੀ । ਰੱਖ ਗੁਰ- 

ਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤਲ ਧਰਨੀ“ । ਬਹੁਰ ਸਿਧਾਰਨੰਗੇ= ਪਰਲੋਕ । ਨਹਿ ਭਰ; 

ਨਹਿ ਡਰ, ਬਨਹੁ ਅਸ਼ੋਕ” ॥ ੩੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਭਾਖਮ ਜਬਿਹੂੰ । 

ਰਦਨ ਕਤਨਿ ਲਾਰਜੋਂ ਮੈਂ ਤਬਿਹੂੰ । ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋ ਪੁਨ ਬਾਕ ਅਲਾਵੈ' । 

'ਰਿਪੁਨਿ ਚਲਾਇ?” ਖਾਲਸਾ ਆਵੈ ॥ ੩੫ ॥ ਧਰ ਧੀਰਜ ਕੌ ਉਰ ਨਹਿ 

ਰੋਵਹ । ਸੈਘਰ ਮਚਜੋ ਖਰੋ ਰਹੁ ਜੋਵਹੁ'। ਇਤਨੇ ਬਿਖੈ ਕੁਜਾਇ ਪਹਾਰੀ । 

ਅਰਜੋ ਰਹਸੋ, ਤਿਹਿੰ ਦੀਨਸਿ ਮਾਰੀ ॥ ੩੬ ॥ ਚਮੂੰ ਅਕਾਸ਼ੀ ਸਭਿ ਚੱਲ 

ਗਈ।ਅੰਤਰ ਧਯਾਨ ਬਿਲੋਕਤਿ ਭਈ।ਬਹੁਰ ਖਾਲਸਾ ਹਟਿ ਕਰਿ ਆਯੋ । 

ਖਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਯੋ ॥ ੩੭ ॥ ਕ੍ਿਪਾਦ੍੍ਸ਼ਟਿ ਕੋ ਦੇਖਿ ਗੁਸਾਈ । 

ਧੀਰਜ ਦੀਨਿ ਸਭਿਨਿ ਕੇਂ ਤਾਂਈ । ਸਿੰਘਨਿ ਦਿਸ਼ਿ ਕੋ ਪਿਖਤਿ ਉਚਾਰੇ । 

ਹਿੰਦੂ ਹੈਂ ਪਹਾਰੀਏ ਸਾਰੇ! ॥ ੩੮ ॥ ਸਨਤਿ ਖਾਲਸਾ ਬਿਨਤੀ ਕਹੈ । 

“ਸਕਲ ਪਹਾਰੀ ਬਨਚਰ ਅਹੈਂ” । ਸੋ ਹਮਰੋ ਹੈ' ਖਾਜ ਬਿਸਾਲਾਂ । ਖਾਵਤਿ 

_ਰਜਹੈਂ ਸਰਬਬਾ ਕਾਲਾ” ॥੩੯॥ ਤਬਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਪੁਨ ਮੁਸਕਾਏ। ਸਤਿਨ 

ਸਨਾਵਤਿ ਬਾਕ ਅਲਾਏ । “ਸੁਨਹੁ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ! ਦੇ ਕਾਨ । ਕਗੰਹਿਂ 

ਗਿਰੀਸ਼ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ੯ ॥੪੦॥ ਨਹੀਂ ਨੌਤ ਭਾਣੇ ਕੋ ਮਾਨਹਿੰ । ਪਰਮੇ- 

“(ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਸ਼) ਤੋਂ ਜੋ ਬੜੇ ਵੀਰ ਪਏ ਸਨ । “ਭਾਵ ਮੈਂ ਕੈਬਿਆਂ । ਮੇ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਪਾਠ 

ਹੈ ਕੰਬ । ₹ਗਾਵ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਧਵ ਨੂੰ (ਮੈਸਾਰ ਵਿੱਚ) ਰੱਖਕੇ ਆਪ ਪ੍ਰਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸੇ । 

“ਰੱਖਕੇ (ਤੈਨੂੰ) ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ । “ਧਰਨੀ ਤਲ ਤੇ । =ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਕੇ । “ਭਜਾ ਕੇ । “ਬਨ 

ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ' ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ “ਖਾਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,ਮ੍ਰਿਗ ਆਦਿਕ 

ਜੋ ਖਾਧੇ ਜਾਣ । ੯ਪਹਾੜੀਏ ਰਾਜੇ ਰਾਂਜ ਦਾ ਹੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੨੭) ਰ ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰ] ੫. 

ਸ਼ੁਰ ਕੀ ਗਤਿ ਨਹਿੰ ਜਾਨਹਿੰ । ਆਇ ਸਮਾ ਵਿਨ ਕੇ ਸਿਰ ਬਲੀ । ਬਿਨ 
ਹੈਕਾਰ ਹੋਇ ਬਿਧਿ ਭਲੀ ॥ ੪੧ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਭਲੀ ਨਿਬਾਹੀ ਪੁਰਖ” ਨੇ 
ਕੀਨੋ ਤੀਜਾ ਲੋਗ” । ਜਿਨ ਸਿਰਜੀ ਗੋਈ ਤਿਸੈ” ਮਿਟੈ ਤੁਮਾਰਾ ਰੋਗ” 
॥ ੪੨॥ ਚੌਪਈ ॥ ਤੀਨ ਬਾਰ ਇਿਸ ਗੈਤਿ ਬਖਾਨਾਂ । “ਰੋਗ ਸਮਾਂਨ ਸ਼ੱਤ __ 
ਹੁਇ _ਹਾਨਾ”। ਸੁਨਤਿ ਖਾਲਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਸਾਲੇ. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਰੁਖ ਲਖਜੋ 

ਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲੋ॥੪੩॥ਬੂੜਯੋ ਗੁਰ ਪੁਨ “ਕਸ ਰਣ ਭਯੋਊਮਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਸਭਿ 
ਕਹਿ ਦਯੋ । “ਦੈ ਸਰਦਾਰ ਹੁਏ ਸੋ ਘਾਇਲ । ਸਹਤ _ਸਿਪਾਹਿ ਭਏ 
ਕਰਸਾਯਲ“ ॥੪੪॥ ਭਾਗ ਗਏ ਨਹਿ ਪਾਇ ਜਮਾਏ । ਮਰੇ ਪਰੇ ਕੋ ਧਰ 

ਤਰਵਾਏ£ । ਬਲ ਰਾਵਰ ਕੋ ਪਾਇ ਬਡੇਰਾ । ਵਤੇ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਇਸ ਬੇਰ” 
॥ ੪੫ ॥ ਸਕਲ ਬਾਰਤਾ ਭਾਖਿ ਸੁਨਾਈ । ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿਹੈੰਨਿ 

ਅਲਾਈ । “ਮਰੇ ਸਿੰਘ ਸਭਿ ਦਾਹਨ ਕਰੀਅਹਿ । ਸਭਿ ਥਲ ਖੋਜ ਏਕ 
_ਬਲ ਧਰੀਅਹਿ॥੪੬॥ਮਾਨਿ ਬਚਨ ਕੋ ਤਤਛਿਨ ਕੀਨਿ । ਕਰਿ ਇਕੱਤਰ 
ਸਭਿ ਦਾਹ ਸੁ ਦੀਨਿ । ਘਾਇਲ ਹੁਤੇ ਉਠਾਇ ਸੁ ਲਯਾਏ । ਫਤੋ ਪਾਇ ਗੁਰ 
ਪੁਰਿ ਕੋ ਆਏ॥੪੭॥ਬਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਗਾਰੇ“ਭਈ ਜੀਤ”ਨਰ ਨਾਰ 
ਉਚਾਰੇ।ਮੰਗਲ ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਪੁਕਾਰਾ।ਭਾ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨ ਕੇ ਸ਼ੋਕ ਅਪਾਰਾ ॥੪੮॥ 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਚਤੁਰਥ ਰੁਤੇ “ਜੰਗਾਂ ਪ੍ਰਮੌਗ'ਬਰਨਨੰਨਾਮ ਚਤੁਰਥੋ ਅੰਸ॥੪॥ 
ਰ ੫. [ਗਜਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ । ਕਾਜ਼ੀ ਸਲਾਰ ਦੀਨ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਸੁਨੀ ਲੜਾਈ ਗਿਰਪਤਿਨਿ ਚਿਤ ਸ਼ੈਕਤ ਸਭਿ ਹੋਇ । ਅਲਪ ਰ 
ਚਮੂ ਗੁਰ ਮੈਗ ਹੈ ਹਮਰੇ ਰਾਜੇ ਦੋਇ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ । ਸੈਨਾ ਪਠੀ ਸੈਗ 
ਸਮੁਦਾਈ।ਕਿਮ ਰਣ ਕਰਤਿ ਪਰਾਜੈ ਪਾਈ । ਵਡੇ ਬਹਾਦੁਰ ਉਰ ਹੈਕਾਰੀ। 

ਆਯੁਧ ਬਿੱਦਯਾ ਜਾਨਤ ਸਾਰੀ ॥ ੨ ॥ ਠਹਿਰੇ ਕਯੋਂ ਨ ਗੁਰੂ ਕੋ ਆਗੇ । 

ਹਇ ਘਾਇਲ ਸੇ ਤਤਛਿਨ ਭਾਗੇ । ਜੇ ਗੁਰ ਸੋਗ ਹੋਇ ਦਲ ਮਹਾਂ । 

ਹਮਰੋ ਰਾਜ ਥਿਰਹਿ ਤਬਿ ਕਹਾਂ ॥੩॥ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਜਾਟ ਕਮੀਨੀ ਜਾਤਿ । 

ਬਨਹਿੰ ਸਿੰਘ ਪਾਹੁਲ ਲੇ ਜਾਤਿ/ਖੜਗ.ਤੁਵੈਗ ਕੇਸ ਕਛ ਧਰੈਂ।ਬਹੁ ਬਿਧਿ 

ਮਾਰ ਬਕਾਰਾ ਕਰੈਂ ॥੪॥ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਨਹਿ ਗਨੈ' ।-ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ- 

“ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ । “ਭਾਵ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ । ਜਿਨ ਸਿਰਜੀ ਤਿਸ ਨੇ ਲੈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

$ਗਾਵ ਸ਼ੱਤਰੂ (ਦੇਖੋ ਅੰਕ ੪੩) । “ਹਰਨ ਹੇ ਗਏ । ਭਾਵ ਘੁੰਮਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣੀ ਜਿ ਹਰਨ 

ਜ਼ਖਮ ਖਾਕੇ ਮੁਕ ਹੈ ਤੇ ਭਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 “ਧੜ ਤੜਵਦਾ ਹੈ ] ੭ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ। ___ (੫੨੨੮) _ ਵਾ ਮੀ 

ਸਭਿਹਿਨ ਕੌ ਭਨੈਂ' । ਵਧਤਿ ਜਾਤਿ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਇਮ ਪਈਅਤਿ । ਜਿਮ 
ਪੜਵਾ ਤੇ ਨਿਸਪਤਿ ਲਹੀਅਤਿ'॥੫॥ਇਨ ਕੋ ਚਹੀਐ ਕਰਨਿ ਉਪਾਇ। 
ਅਲਪ ਅਹੈਂ ਸਭਿ ਕਿਛੁ ਬਨਿ ਜਾਇ । ਲਘ ਬੂਟੇ ਕੌ ਤੁਰਤ ਉਖਾਰੈਂ' । 
ਸਕੈਂ ਹਲਾਇ ਨ, ਬਟ ਜਬਿ ਭਾਰੈ'॥ ੬॥ ਅਗਨਿ ਚਿੰਗਾਰਾ ਤਰਤ 
ਬੁੜਾਈ । ਬਨ ਲਗਿ ਪਸਰੇ; ਹੈ ਨ ਉਪਾਈ । ਥੋਰਨਿ ਦਿਨ ਕੋ ਕੋਹਰਿ 
ਹੋਇ । ਪਕਰ ਲੋਹਿ ਨਿਰਬਲ ਹੁਇ ਸੋਇ ॥੭ ॥ ਜਬਿ ਅਪਨੋ ਬਲ ਧਰਿ 
ਕਰਿ ਗਰਜੈ।ਕੌਣ ਸਮੁਖ ਹਇ ਤਿਹ ਤਬਿ ਤਰਜੈ।ਅਬਿ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸੇਂਕਰੇ 
ਅਹੈਂ' । ਇਮ ਉਤਪਾਤਿ ਕਰਤਿ ਸੋ ਰਹੈਂ ॥ ੮ ॥ ਜਬਹਿ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਗਿਨਤੀ 
ਹੋਇਅਰੇ ਲਰੈ ਤਿਨ ਸੋਂ ਤਬਿ ਕੋਇ%ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਮਿਲਿ ਗਿਰਪਤਿ 
ਕਹੈਂ । ਦਲ ਤੁਰਕਾਨ ਹਕਾਰਜੋ ਚਹੈ' ॥ ੯ ॥ ਦੱਖਣ ਗਯੋ ਨਰੇਗਾ ਆਪ। 
ਦਿੱਲੀ ਮਹਿ ਸੂਬਾ ਬਡ ਥਾਂਪਿ । ਤਹਾਂ ਵਕੀਲ ਪਠਨ ਕੇ ਕਾਰਨ । ਕਰਨੋ 

>, ਤਯਾਰ ਸਮੁਝਾਇ ਉਚਾਰਨਿ ॥ ੧੦॥ ਦਰਬ ਹਜ਼ਾਂਰਹੁੰ ਵਸਤ ਸਮਾਜੇ । 
ਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਦੀਨਸਿ ਗਨ ਰਾਜੇ । ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਆਵੈ । ਹੇਤੁ 
_ਬੁਸ਼ਾਮਦ ਕਹਿ ਪਹੁੰਚਾਵੈ ॥੧੧ ॥ ਲਿਖੇ ਪੱਤ ਪਰ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ । “ਉਧਮ 
_ਦੋਸ਼ ਪਾਇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ।ਕਹੈ-ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਅਬਿ ਕਰਕੋ-ਹਮ ਸੋਂ ਕਈ 
ਬਾਰ ਲਰਿ ਪਰਜੋ ॥ ੧੨ ॥ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸ ਬਿਸਾਰਾ । ਜਿਤ ਕਿਤ 
ਚਾਹਹਿ ਜੈਗ ਅਖਾਰਾ।ਬਿਗਰੇ ਤੁਮ ਸੋ' ਭੀ ਇਕ ਬਾਰੀ । ਯਾਂਤੇ ਸੁਧ ਭੇਜੀ 
ਹਮ ਸਾਰੀ॥੧੩॥ਅਬਿ ਉਪਾਇ ਇਸ ਕੋ ਹਇ ਆਵੈ।ਨਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿਨਿਜ 
ਪੰਥ ਵਧਾਵੈ । ਸੈਨਾ ਪਠਹ ਮਿਲਹਿੰ ਹਮ ਖੈਗਾਂ । ਦੇਹਿ ਨਿਕਾਰ ਕਰਹਿ 
ਬਹੁ ਜੈਗ?॥ ੧੪ ॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਬਹੁ ਲਿਖੇ ਪਠਾਏਂ“। ਕਹਿ ਵਕੀਲ ਸੋਂ 
ਬਚ ਸਮੁੜਾਏ। ਸੂਬੇ ਢਿਗ ਦਿੱਲੀ ਚਲਿ ਗਯੋ।ਸਨੋ ਸਨ ਤਹਿ ਪਹੁੰਚਤਿ 
ਭਯੋ ॥ ੧੫ ॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬਹ ਦਈ ਅਕੋਰਾ । ਸਰਬ ਪ੍ਰਸੈਗ ਭਨਜੋ 
ਇਤ ਓਰਾਸਭਿ ਰਾਜਨਿ ਮਿਲਿ ਮੋਹਿ ਪਠਾਯੋ । ਆਪ ਪਾਂਸ ਇਸ ਹਿਤ 
`ਚਲਿ ਆਯੋ” ॥੧੬॥ ਤਿਨ ਸੁਬੇ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸਭਿ ਬਾਤ । ਲਿਖਕੋ ਨਰੈਗੇ 
ਕੋ ਬਿਰਤਾਂਤ । ਧੀਰਜ ਤਿਸ ਵਕੀਲ ਕੌ ਦਈ । ਗਜ ਬਾਜੀ ਜਤਿ ਕੇਟੈਂ 
4 ਬਨਾਈ । ਤ੍ਰਾਸ ਗੁਰੂ ਕੋ ਕਰਿ 

ਵੇ ਦਮਾ (ਵਧਦਾ) ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ [ਸੌਂਸ, ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ]। ਯੰਹਲਾ ਨਾ ਸੱਕਾਂਗੇ 
ਰ੍ ਜਦੋਂ ਭਰ ਹੋ ਜਾਊ ਬੋਹੜ ਕੋਣ “ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਲ ਮਿਲੇ । ਲਿਖਕੇ ਭਜਿਆ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ।____ (੫੨੨੯ ਰਿਤੁ ੪। ਅੰਸੂ ੫. 
ਤਕਰਾਈ'।ਚਵੈਂ ਸਿੰਘ ਗਨ ੩੩ ਉਜਾਰੈ।ਅਰੈਂ ਰ੍ 

_ ॥ ੧੮॥ ਰਾਜਨਿ ਕੇ ਨਿਤ ਬਡੋਂ ਹੈਗਾਮਾ'। ਇਨ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਕਾਂਇਕ 
ਕਾਮਾਂ। %ਇਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸਕਾ ਲਗਾਇ । ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਸੈਗਤਿ ਭੀ ਸਮੁ- 
_ਦਾਇ॥੧੯॥ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ । ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਾਇਨ 
ਲਯਾਈ । ਤਬਿ ਅਰਵਾਸੀ ਅੱਗੂ ਖਰੋਇ। ਸਾਂਭਤਿ ਸਕਲ ਵਸਤੁ ਕੌ ਸੋਇ 

॥ ੨੦॥ ਪੈਸਾ ਮੁਹਰ ਰਜਤਪਣ ਜੇਤੇ । ਕਰਹਿ ਸੈਭਾਰਨਿ ਰਾਖਹਿ ਤੋਤੇ। 
ਭਯੋ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਅਨਿਕ ਖਜ਼ਾਨਾ । ਪੁਰਹਿੰ ਭਾਵਨਾ ਦਾਸਨ ਨਾਨਾ॥੨੧॥ 
ਹਤੋ ਸਲਾਰਦੀਨ ਇਕ ਕਾਜ਼ੀ । ਸਾਂਈ ਲੋਕ ਭਯੋ ਨਹਿ ਪਾਜੀ£ । 
ਨਹਿੰ ਹਿੰਦਨਿ ਸੋਂ ਧੋਖ ਕਰਤਾ । ਸਭਿ ਮਹਿ ਇਕ ਸਮਾਨ ਬਰਤੋਤਾ 
॥ ੨੨॥ ਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਗੁਰ ਢਿਗ ਆਯੋ। ਬੈਠਯੋ ਬਹੁਰ ਅਨੰਦ 
ਕੌ ਪਾਯੋ। ਮੈਗਤਿ ਅਰ ਗਰ ਕੌ ਬਿਵਹਾਰ । ਚਿਚੈਕਾਲ ਲਗਿ! ਰਹਜੋ 
ਨਿਹਾਰ॥੨੩॥ਮਨ ਮਹਿ ਤਰਕਨ ਕਰਹਿ ਬਿਚਾਰਨ।-ਲਹਿਅਵਕਾਸ਼ਹਿਂ 
ਕਰਹਿ ਉਚਾਰਨਿ-। ਜਬਹਿ ਭੀਰ ਬਹ ਹਟ ਕਰਿ ਗਈ । ਤਬਿ ਬੂਬਨ 
ਕੀ ਚਿਤ ਮਹਿ ਭਈ ॥੨੪॥ ਕਹਜੋ “ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਤੁਮਰੇ ਪਾਸ। ਨਰ ਕਰੋਂ- 
ਕਰਿ ਕਰਿਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦਿਹ।` ਅਸੀਸ ਕੈਸੇ ਕਰਿ ਦੇਤ“?ਇਸ ਕੌ ਮੈ 
ਨਹਿ ਜਾਨਜੋ ਹੇਤ ॥੨੫॥ ਜੋ ਖ਼ੁਦਾਇ ਨੇ ਦੀਨ ਬਨਾਇ । ਸੋ ਭੋਗਤਿ ਹੈ 
ਜਿਤ ਕਿਤ ਜਾਇ। ਹਿੰਦੁਨਿ ਕੇ ਮਤਿ ਮਹਿੰ ਭੀ ਐਸੇ। ਪੂਰਬ ਕਰੀ ਪ੍ਰਮੇ- 
ਸ਼ੁਰ ਜੈਸੇ ॥੨੬॥ ਰਤ ਸਾਸ ਲੀਵ ਸਦ ਤੈਸੇ। ਤਿਜ ਤੋ ਜੋਰ ਸੜ ਕੇ 
ਕੈਸੇ । ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਇ ਕਰਿ ਬਿਤ ਸੁਤ ਦੇਤਿ। ਐਸੋ ਝੂਠ ਕਹਨ ਕਿਸ ਹੇਤ” 
॥੨੭॥ ਬਡੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋ ਸੁਨਿ ਕੈ। ਉੱਤਰ ਦੀਨਿ ਸਮਤਿ ਤੇ ਭਨਿ 
_ਕੌ”। ਘੁਨਿ ਕਾਜ਼ੀ ! ਬਡ ਬੁੱਧਿ ਬਿਚਾਰੀ। ਅਹੈ ਜਥਾਵਤ ਤਥਾ ਉਚਾਰੀ 
। ੨੮॥ ਤਊ ਜਨਨ” ਕੌ ਜਿਮ ਹਮ ਦੇਤਿ । ਤਿਸ ਗਤਿ ਕੋ ਅਵਿਲੋਕਹੁ 
ਹੇਤੁ” । ਇਮ ਕਹਿ ਕਰਿ ਕਾਗਦ ਮਸ ਲੀ ਕੈਪੁਰਬ ਮੁਹਰ“ ਦਿਖਾਵਨਿਕੌ 
ਕੈ।੨੯॥“ਬਰਨ'” ਅਪੁਠੇ ਇਸ ਪਰ ਅਹੈ। ਇਨ ਤੇ ਕਾਜ ਸਰਤਿ ਨਹਿ 
ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭਰ ਕਰਕੇ ਤਕੜਾਈ ਕੀਤੀ । “ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਭ! ਦਾ ਨਿਤ ਰੰਹੇ । ੩ਸੁੰਤੇ ਸਿੱਧ 

ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ । ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ' ਸੀ । “ਅਸੀਸ ਦੇਕੇ ਆਪ ਕੀਹ ਕਰ 
ਦਿੰਦੇ ਹੋ। #ਕਾਹਦੇ ਲਈ । “ਸੁਮੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿਤਾ । "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ । “ਛਾਪ । 

੧੯ੰਘਰ । __ #ਇਹ ਜੌ ਸਾਖੀ ਦੀ ੪੨ਵੀਂ ਸਾਬੀ ਚੱਲੀ ਹੈ । 
1ਪ=ਦੇਕੇ। ਪੁਨਾ:-“ਨਿਜਾ ਬੀ ਪਾਠਾਂਤ੍ਰ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੩੦) _ ਭਿਤ ੪। ਅੱਸੂ _੫. 

ਲਹੈ ਪੁਨ ਕਾਰਣ ਪਰ ਦਈ ਲਗਜਇ। ਭਏ ਬਰਨ ਸਰ ਦਿਸ ਭਾਇ 
॥ ੩੦॥ ਸਠਿ ਕਾਜ਼ੀ !ਨਰ ਜਨਮੈਂ ਜਬੈ । ਪੁ੍ਥਮ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰੀ 
ਤਬੈ । ਹੋਨਹਾਰ ਸਿਰ ਲਿਖੀ ਸੁ ਜਾਇ । ਪੂਠੇ ਬਰਣ ਮੁਹਰ ਜਿਸ ਭਾਇ॥ 
੩੧॥ ਜਬਹਿ ਲਗਾਵਣਹਾਰ ਲਗਾਵੈ। ਹੁਇ ਸੂਧੇ ਤਬਿ,ਨੰਮਿਰਿ ਟਿਕਾਵੈ"। 
ਤਿਸ ਪੁਕਾਰ ਕਰਮਨਿ ਫਲਦਾਤਾ” । ਮਸਤਕ ਪਰ ਲਿਖਿ ਲਖ ਬਿਧਾਤ' 

_॥ ੩੨॥ ਤਬਹਿ ਕਹਹਿ ਏਹ ਮਾਨੁਖ ਜੋਇ । ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੇ ਆਗੇ ਹੋਇ । 
_ ਮਸਤਕ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਤ ਨਿਵਾਵੈ।ਸੁਧੇ ਅੱਖਰ ਤਬਿ ਹਇ ਜਾਵੈਂ॥੩੩॥ਤਿਸ 
ਕੋ ਫਲ ਸੁਖ ਭੋਗਨਿ ਕਰੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਕਾਜ ਸਵਰੈ। ਜੇ ਮਸਤਕ ਕੋ 
ਟੇਕੈ ਨਾਂਹੀ । ਪੁਠੇ ਕਰਮ ਰਹੈਂ ਬਿਧਿ ਤਾਂਹੀ ॥ ੩੪ ॥ ਗੁਰ ਮਹਿ ਸਿੱਖ 
ਭਾਵਨਾ ਧਰੈ । ਸੁਤ ਬਿਤਾਦਿ ਸੁਖ ਪਾਵਨ ਕਰੈ” । ਕਾਜ਼ੀ ਸੁਨਿ ਮਨ ਭਯੋ 
ਅਨੌਦਠਾਂਵਾ ਭਯੋਹਾਥ ਦੈ ਬੈਦਿ॥੩੫॥੩ਕਿਝਕਿ ਕਰੈ ਸਲਾਮ ਅਗਾਰੀ। 
ਗੁਰ ਤਾਰੀਵ ਬਲੌਦ ਉਚਾਰੀ । “ਪੁ ਜੀ !ਸੈਜੇ ਭਯੋ ਬਿਨਾਸ਼ । ਵਾਹ 
ਵਾਹ ਬਡ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੩੬॥ `_ਬਚਨ”-“ਐਨ ਖੁਦਾਇ ਅਬਲ 

ਗੁਰ ਆਮਦਹ । ਕਦਮ ਮਿਨ੍ਰਤ ਬੈਦਹਿ ਜਹਾਨ ਪਾਰ ਕਰਦਮਹਿ£ ॥ ੧ ॥ 
ਚੌਪਈ॥ਹਤਿ ਸੈਸੈ ਸੁ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਹੌਨ“ । ਅਸ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕ ਹੈ ਕੌਨ। ਤਮ 
ਬਿਨ ਸੁਮਤਿ ਥਰਹਿ ਕੋ ਐਸੇਆਪ ਦਿਖਾਇ ਕਹਯੋ ਸ਼ੁਭ ਜੈਸੇ॥੩੭॥ਪੁਨ' 
ਸਾਦਰ ਬੈਠਾਯਹ ਕਾਜ਼ੀ । ਸੁਨ ਉੱਤਰ ਜੋ ਅਤਿਸ਼ੈ ਰਾਜ਼ੀ । ਅਪਰ 
ਮੈਬਾਦ ਕਰਜੋ ਸੁਖ ਪਾਏ । ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਗਤਿ ਸਮੁਦਾਏ ॥ ੩੮ ॥ ਪੂਰਨ 
ਕੀਨਿ ਕਾਮਨਾ ਮਨ ਕੀ । ਸੁਤ ਬਿਤ ਸੁਖ ਕੀ ਲਾਲਸ ਤਿਨ ਕੀ। ਬਹੁਰੋ 
“(ਜਦ ਮੁਹਰ) ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਟਿਕਾਂਵਦਾ ਹੈ ਤਦ ਅੱਖਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । “ਭਾਵ ਈਸ਼ਰ । 
“ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਚਨ ਭਾਵ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਕਾਜ਼ੀ ਦ' ਹੈ । “ਸੌ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਐਉਂ ਹੈ:-- 
ਕਾਜ਼ੀ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ: ਸੋੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੈਸਾ ਦੂਰ ਹੂਆ । ਬੋਲਿਆ “ਵਾਹਿ ਵਾਹਿ ਜੀ ਐਨ 
ਖੁਦਾਇ ਅਲ ਗੁਰੂ ਆਮਦਹ।ਕਦਮ ਮਿਸੂਤ ਬੈਦਹ ਜਹਾਨ ਪਾਰਕਰਦਮਹ । ਅਰਥ-ਪਹਿਲੋ' 
ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁੰਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਖੁਦਾਇ ਦਾ ਰੂਪ ( ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ) ਚਰਨ 
ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ( ਸਹੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੂੰ ) ਜਹਾਨ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ( 
[ਐਨ=ਠੀਕ । ਖੁਦਾਇ=ਰੱਬ । ਐੱਬਲ=ਪਹਿਲੋਂ । ਆਮਦਹ=ਆਉਣ-ਤੇ, ਆਇਆਂ । ਕਦ8 
=ਚਰਨ । ਮਿਸ੍ਰਤ=ਇਹ ਪਾਠ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਪਦ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸੀ । ਮੁਸ਼ਰਫ= 
ਵਭਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ । ਜੇ “ਮਿਸ੍ਰਤ ਪਦ ਨੂੰ “ਮੁਸੱਰਤ' ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਅਰਥ ਲਗਣਗੇ ਖੁਸ਼ੀ 
(ਦੇਣ ਵਾਲੇ) ਬੈਦਹ=ਦਾਸ । ਪਾਰ ਕਰਦਮਹ=ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ]ਨੋਟ-ਇਸ ਬੈਂਤ ਦੀ ਫਾਰਸੀ 
ਬੈਦਸ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀ' । “ਤਸੇਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਨੂੰ । “ਖੁਸ਼ੀ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____(੫੨੩੧) ____ਰਿਤੁ੪।ਅੰਸੂ੬, 

ਉਠੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਭ ਮੰਦਿਰ । ਜਹਿਂ ਇਕਾਂਤ ਬੈਠਨਿ ਬਲ ਸਦਰ ॥ ੩੯॥ 
ਸਕਲ ਖਾਲਸਾ ਖੈਦਨਕਰਿ ਕਗਿਪੁਭੁ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਦ ਬਹ ਧਰਿ ਧੰਗਿ 
ਨਿਜ ਨਿਜ ਬਾਂਨ ਪਹੁੰਚਤੇ ਭਏ । ਕਰਤਿ ਸਜਸ ਗੁਰ ਸਖ ਬਹ ਲਏ 
॥੪੦॥ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਕਰਿ ਮਨ ਭਾਏ।ਰਚਿਰ ਪ੍ਰਖੀਕ ਪਰਭੂ ਸੁਪਤਾਏ। 
ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਜਾਗਨਿ ਸਰੇ । ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਸਕਲ ਬਿਧਿ ਕਰੇ॥ ੪੧॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਚਤੁਰਥ ਰੁਤੇ “ਕਾਜ਼ੀ ਕੋ” ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੈੰ ਨਾਮ ਪੰਚਮੋ _ 
ਅੰਸੂ ॥੫॥ _ ੬.| ਮਰਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਫਿਟਕਾਰਨਾ , ਨਿਗਾਹੇ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਵਣਜਾਰਾ] _ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਭਈ ਪਾਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬੈ ਸ਼ਸਤ ਬਸਤ ਕੌ ਪਾਇ। ਅਲੈਕਾਰ 
ਦੀਪਤਿ ਰਤਨ ਸੈਂਦਰ ਰੂਪ ਸੁਹਾਇ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ਸਭਾਂ ਸਥਾਨ ਆਨਿ" ਗੁਰ 
ਪੂਰੇ । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰੇ । ਸਿਰ ਠੰਮ੍ਹੀ ਕਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਚਿਤੇ। 
ਵਾਹਿਗਰੁ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਫਤੇ ॥੨॥ ਲਗਜੋ ਦਿਵਾਨ ਖਾਲਸਾ ਆਯੋ । ਸਰ 
ਗਨ ਮਹਿ ਜਿਮ ਇੰਦ ਸੁਹਾਯੋ। ਜੋ ਮੈਗਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ' ਆਈ । 
ਕਰਿ ਕਰਿ ਨਮੋ ਥਿਰੇ` ਸਮੁਦਾਈ॥ ੩॥ ਇਕ `ਟਕ ਹੇਰਤਿ ਹੈਂ ਨਰ 
ਠਾਰੀ । ਸਿਰ ਪਰ ਢੁਰਹਿ ਚੌਰ ਬਹੁ ਬਾਰੀ । ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਗਿ। 
ਬੈਸੇ। ਊਚੇ ਧੁਨਿ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਕੁ ਐਸੇ॥ ੪ ॥ “ਅਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕੋ, ਮੈਗਤਿ 
ਮਾਂਹੀ ਊ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਵਿਟਕਾਰੜੋ ਜਾਂਹੀ । ਛੋਟਾ ਬਡਾ ਹੋਇ ਬਯ ਕੋਈ । 
ਰਿਦੈ ਸੁਮਤਿ ਧਰ ਕਹਜੋ ਨ ਜੋਈ” ॥ ੫॥ ਸੈਗਤਿ ਬਿਥੇ ਸਿੱਖਣੀ ਜੇਤੀ । 
ਗੁਰੂ ਬਾਕ ਸਨ ਤੂਸ਼ਨ ਤੇਤੀ। ਕਰ ਜੋਰੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਕੀ ਤਨੀਆ। 
ਖਗੇ ਹੋਹਿ ਸਭਿ ਮਹਿ ਬਚ ਭਨੀਆ ॥੬(/ਸੱਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ! ਮੈਂ ਦੀਨ”। 
ਮਰਦ ਨ ਕਬਿ ਵਿਟਕਾਰਨਿ ਕੀਨਿ। ਅਪਨਾ ਪੁੱਤ ਨ ਬਿਰਕਜੋ ਕਬਹੀ । 
ਜ਼ਾਤਿ ਮਰਦਕੀ ਲਖਿ ਬਡ ਸਭਿ ਹੀ?॥੭॥ ਤਬਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਬਾਕ 

_ ਬਖਾਨੌ।“ਸਾਧਸਾਧ ਤੁਵ ਜੇ ਇਮ ਜਾਨੇ।ਤਉ ਜਿ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਇਨਚੀਤ। 
_ਸਭਿ ਕੋ ਹੁਇ ਕਿਸ ਰੀਤਿ ਪੁਤੀਤ? ॥ ੮ ॥ ਭਾਗਣ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਯਾ ਤਬਿ 
ਕਹਜੋ/“ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਨੀਯਹਿ ਜਿਮ ਚਹਯੋਂ/ਬਸਹਿ ਆਗਰੇਨਗਰ ਮਹਾਂਨ। 
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਮਮ ਪਿਤਾ ਦਿਵਾਨ॥੯॥ ਸਭਿ ਪਰ ਹੁਕਮ, ਦਰਬ ਬਹੁ ਆਵੈ । 

੧ਐਏ । ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼੍ੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਧਾਰਕੇ (ਫਿਟਕਾਰ ਦਾ ਵਾਕ) ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ । “ ਕਮ ਗ਼ਰੀਬ 
ਨੇ। ਓਮਰਦ ਦੀ ਜਾਤ ਸਭ ਵੱਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ । “ਜਿਵੇਂ (ਸੁਣਨਾ) ਚਾਹਿਆ ਹੈ (ਆਪ ਨੇ) । 

“ਇਹ ਸੈਂ ਸਾਖੀ ਦੀ ਬੜਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ। 



_ ਰਿਤੁ ੩ । ਅੱਸੂ ੬. 

ਸਰਬ ਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚ਼ਲਾਵੈ । ਚਿਖੈਕਾਲ ਲਗਿ ਕਾਰਜ ਕਰ
ਯੋ । ਸਮ 

ਪੁਜਕੋ ਮੇਰੋਪਿਤ ਮਰ3ੋ॥੧੦॥ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਨੰ ਜਬਿਹੀ ਸੁਨਕੋਨਿਜ ਲੋਕਨਿ 

ਸੋਂ ਤਤਛਿਨ ਭਨਜੋ ।-ਚੌਂਕੀ ਦਿਹ ਬਿਠਾਇ ਤਿਸ ਦਾਰੇ । ਵਸਤੁ ਸੈਭ
ਾ- 

ਰਹੁ ਭੇਰਹੁ ਤਾਰੇ ॥੧੧॥ ਤਿਸ ਕੇ ਪੁੱਤ ਹੋਇ ਜੇ ਕੋਈ। ਮੁਹਿ ਢਿਗ ਜਾਇ 

ਰ _ ਫ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੨੩੨ ) 

[ਰਾ 

ਆਨਿਥ ਸੋਈ-। ਤੁਰਨ ਸ਼ਾਹਿ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ । ਸਭਿ ਦਾਰਨ ਤਾਰ 

ਭਿਰਵਾਏ ॥੧੨॥ ਹਮਰੇ ਨਰ ਹਟਾਇ ਸਮੁਦਾਈ । ਚੌਂਕੀ ਕਰਿ ਤਾਕੀਦ 

ਬਿਠਾਈ। ਬੂਝਿ ਬਾਰਤਾਂ ਹਮ ਤੇ ਸਾਰੀ । ਜਾਇ ਸ਼ਾਹੁ ਕੇ ਪਾਸ ਉਚਾਰੀ 

_॥ ੧੩॥-ਸਪਤਸੁਤਾ ਤਿਸ ਕੇ ਘਰ ਮਾਂਹੀ । ਅਸ਼ਟਮ ਹੈ ਅਧਾਨ".ਤ੍ਰਿਯ 

ਤਾਂਹੀ । ਕ੍ਾਤਾ ਬੰਧ ਅਪਰ ਨਹਿ ਕੋਈ। ਜੋ ਨਿਕੇਤ ਕੋ ਮਾਲਿਕ ਹੋਈ- 

॥ ੧੪॥ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਿ ਇਮ ਸੁਨਤਿ ਉਚਾਰੀ '-ਜਨਮੈ ਜਥਿ ਲੋ ਲੇਹ 

ਨਿਹਾਰੀ। ਹੋਹਿ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਕਰਹੁ ਖਲਾਸੇ”। ਸੁਤਾ ਭਏ ਕਰ ਜਪਤ ਅਵ
ਾ- 

ਸੇਂ-॥੧੫॥ਹੁਕਮ ਮਾਨਿ ਚੌਂਕੀ ਥਿਰ ਦਾਰੇ।ਪੁਜੇ ਗਰਭ ਕੇ ਜਥਿ ਦਿਨ 

-ਸਾਗੇਜਨਮਮੋ ਪੁੱਤ ਤਹਾਂ ਸਭਿ ਜੋਵਾ।ਮੰਗਲ ਕੌ ਉਤਸ
ਵ ਬਹੁ ਹੇਵਾ।੧੬॥ 

ਦੌੈਦਭਿ ਬਜੇ ਨੌਂਬਤੈ' ਬਾਜੀ । ਸਭਿ ਪਰਵਾਰ ਭਯੋ ਬਹੁ ਰਾਜ਼ੀ । ਪਾਤਿਸ
਼ਾਹਿ 

ਜਬਿ _ਸੁਨਿਬੋ-ਕੀਨਿ ।-ਕਰਹੁ ਖਲਾਸੀ-ਆਇਸ ਦੀਨਿ ॥ ੧੭ ॥ 

ਬਖਸ਼ਯੋ ਪ੍ਥਮ ਸਮਾਨ ਰੁਜ਼ੀਨਾ । ਘਰ ਖਲਾਸ ਤਤਛਿਨ ਕਰਿ ਦੀਨਾਂ । 

ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਗਏ। ਜਨ” ਸਨਮਾਨ ਕਰਤਿ ਸਭਿ ਭਏ ॥ ੧੮
 ॥ 

_ ਸਪਤ ਭਗਨਿ ਮਹਿ ਕਹਿ ਤਿਸਕਾਲਾ ।-ਪੈਨ ਮਰਦ ਕੀ ਸ਼ਮਸ ਬਿਸਾ- 

ਲਾਂ । ਸਭਿ ਪਰਵਾਰਿ ਛੁਟਯੋ ਜਿਸ ਪਾਛੇਇਸ ਤੋ ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਕੌ ਆਣੇ 

੧੯॥ਜਿਸ ਦਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜਪ ਤਪ ਜੋਗਫਲਹਿ ਸਕਲ ਦੇ ਸੁਖ ਗਨ ਭੋਗ । 

#ਮਰਦ ਕਚਹਿਰੀ ਦਰ ਦਰਗਾਹਿ। ਸ਼ਮਸ਼ ਕਬੂਲ ਪਰਹਿ ਦਤਿ_ ਜਾਹਿ% 

੨੦॥ ਮਰਦ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਮਸ਼ ਦਸਤਾਰ” । ਇਨ ਬਿਨ ਔਰਤ ਪਰਹਿ 

ਰਭ । ੧੍ਰਜੀਇਦਾਦ)] ਖਲਾਸ ਕਰ ਦਿ !੩ਪਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਓ । (ਸਾਰੇ) ਲੋਗ/“ਮਰਦ 

ਦੀ ਦਾਹੜੀ । < ਇਸ ਲੋਕ ਦੀ) ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ (ਪੈਨ) 
ਮਰਦ ਦੀ ਦੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ 

ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ਹੋਕੇ ਕਬੂਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । “ਬਿਨਾਂ ਦਾੜ੍ਹੇ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਮਰਦ” । ਰ 

੪ਦੱਸਿਆ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਸਤੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜ
ਦ ਕੋਈ 

ਵੱਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਹਦੇਦਾਰ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਾਤ
ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਮਝੀ ਜਾੰਦੀ 

ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ-ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਸੀ; ਗ਼ਾਲਬਨ ਇਹ ̀ 

ਉਹਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਮਕ ਹਲਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਦਾਲਨ ਸੀ । 
ਆ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੩੩ ) ਰੁਤ ਬ । ਐ ੬. _ 

ਨਿਹਾਰ-/ਸਾਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਿ ਮੈਂ ਚੀਤ । ਤਬਿ ਕੀ ਧਰੀ ਬਿਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀਤ। 

੨੧॥ਜਨਮਤਿ ਮਰਦ ਸੁ ਬੈਦ ਖਲਾਸੀ'।ਹਮ ਜ਼ਨਾਨੀਯਾਂਸਪਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। 

ਨਹਿ ਮੁਲਾਹਜਾ ਕਿਨਹਿ ਉਬਾਝੀ । ਯਾਂਤੇ ਪੈਨ ਸ਼ਮਸ਼ ਹੈ ਸਾਂਚੀ ॥ ੨੨॥ 

ਵਾਰਸੀ । ਜ਼ਨ ਜ਼ੁਲਮ ਜੈਮਹਿ ਲਾਨਤਹਿ ਸ਼ਬਹਿ ਰੋਜ਼ ਹਰਦੋ 'ਮਾਂਹਿ”ੋਂ। 

ਮਰਦਹਿ ਜ਼ੈਮਹਿ ਦਰ ਗੋਸ਼ ਖ਼ੈਰ ਕਰਦਮਹਿਂਦਾੜ੍ਹੀਬੋਦਗੀ ਐਨ ਖ਼ੁਦਾਇ 
ਦੀਦਾਰ ਸ਼ਮਾਰਹਿ । ਬਗ਼ੈਰ ਦਾੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਿਸਾਹਸ ਨ ਹਿ” 
॥ ੨੩॥ ਚੌਪਈ॥ ਸਨਿ ਕਰਿ ਸਕਲ ਸਭਾ ਬਿਸਮਾਈ । ਪੈਨੁ ਖੈਨੁ' 
ਬੋਲੇ ਤਿਸ ਤਾਂਈ । ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਖਜੋ ਤਿਸ ਟੇਰੀ । ਬੈਨ ਪ੍ਰਤੀਤ 
ਰਿਦੈ ਅਸ ਤੇਰੀ? ॥ ੨੪ ॥ ਫਾਹਸੀ । ਪਸੱਖੋ ਦਾੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੋਸ਼ ਸ਼ੁਮਾਰ 

_ਬਾਲਤਣਹ । ਬਗੈਰ ਦਾੜੀ ਬਦਨ ਚਸ਼ਮ ਨ ਦੀਦਮਹਿ”॥੨੫॥ਚੌਪਈਂ॥ 
ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਿ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸਾ। ਕਰੀ ਸੈਪੂਰਨ ਸੈਗਤਿ ਆਸਾ । 
ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਅਨੈਦਪਰ ਰਹਿਕੈ। ਭਈ ਬਿਦਾ ਪੁਨ ਬਿਨਤੀ ਕਹਿ ਕੰ 
॥੨੬॥ ਲੋ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡੇ ਕੀ ਕੇਤੇ। ਆਯਧ ਧਾਰਿ ਗੁਰੂ ਹਰਖੇਤੇ। ਲੋ ਸਿਰੁ- 

ਪਾਉ ਅਵਾਸ ਸਿਧਾਏ । ਜਸ ਕੌ ਉਚਰਤਿ ਜਿਤ ਜਿਤ ਜਾਏ ॥੨੭॥ਜਿਮ 
ਆਮਦ ਤਿਮ ਖਰਚ ਬਿਸਾਲਾ । ਗੁਰ ਕੇ ਘਰ ਹੋਵਤਿ ਸਭਿ ਕਾਲਾ । 
ਕਾਤਕ ਬਿਤਜੋ ਸੁ ਅਗਹਨ ਆਵਾ।ਬੈਠੇ ਗੁਰੂਦਿਵਾਨ ਲਗਾਵਾ।੨੮। 

ਤਬਿ ਸਿੱਖਨ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰਾਂ । ਗੁਰ ਸਾਚੇ ਪਤਿਸ਼ਾਹਿ ਉਦਾਰਾ।ਭਾਠਾ 
ਪ੍ਭੁ ਕੋ ਜਿਮ ਉਰ ਚਾਹੋ । ਤਿਮ ਵਿਹਾਰ ਤੋਰਹੁ ਸਭਿ ਮਾਹੋ॥ ੨੯॥ 
%< 

ਤਉ ਪਰੈਤੁ ਖਰਚ ਅਬਿ ਚਹੀਅਹਿ/ਸੀਤ ਕਾਲ ਆਯੋ ਬਹੁ ਲਹੀਅੰਹ। 

"੧ਧਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਯਾ । “ਇਬਤ੍ਰੀ ਦਾ ਜੈਮਣਾ ਜ਼ੁਲਮ (ਉਤਰਨਾ ਹੈ); ਦਿਨ ਰਾਂਤ ਦੁਛਿ 

ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਨਤ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਵਮਰਦ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਕੌਨਾਂ ਵਿਚ (ਵਧਾਈ ਦੀ ਸੋ ਪੈਂਦੀ 

ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹਨ) ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਰੱਬ ਨੇ) ।੯(ਦਾੜੀ ਰੱਖਣੀ ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ) ਬੰਦਗੀ (ਤੁੱਲ 

ਹੈ, ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ) ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਹੂਬਹੂ ਦੀਦਾਰ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । '( ਜੇ ) ਬਿਨਾ 

ਦਾਹੜੀ ਦੇ ਹੈ (ਉਹ) ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਏ। ਟੂਕ-ਦੇਂਹ ਫਾਰਸੀਆਂ 
8ਧ ਨਹੀਂ ਹਨ । $ਸਿੱਖੇ ਦਾਹੜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ (ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਆਇਆਂ ਆਦਮੀ ਮਰਦ 

ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਿਰੇ) ਕੇਸ਼ ( ਤਾਂ ) ਬਾਲਪਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਂਦੀ ਹੈ ( ਇਨਸਾਨ ਦੀ ) । 

“ਦਾਹੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਜੇ ਮੂੰਹ ਹੈ (ਭਾਵ ਦਾਹੜੀ ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ) ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 

“ਸੱਘਰ । #੫੮-ਜ਼ਨ ਜੁਮਲ ਜੈਮਹਿ ਲਨਤੁਹਿ ਜ਼ਦਹ ਰੋਜ਼ ਹਰਦੁ ਮਹਿ । 

1ਇਹ ਸੇ ਸਾਖੀ ਦੀ ੪੪ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ । 
ਤੂ ਛ' ਆ 
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ਹੀ (੫੨੩੪) ਚੁਤ ੪ । ਅੱਸੂ ੬. 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਬਿਹੁੰ ਸਭਿ ਕਹਕੋ।ਇਕ ਵਣਜਾਰਾ ਆਵਤਿ ਲਹਜੋ ॥੩੦॥ 
ਧਰਜੋ`ਰਜਤਪਣ ਦੌਨ ਹਜ਼ਾਰੇ । ਮਸਤਕ ਟੇਕਯੋ ਗੁਰੁ ਅਗਾਰੇਹਾਥ ਜੋਰਿ 
ਜਬਿ ਸਨਮੁਖ ਬੈਸਾ । ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੁ ਇਹੁ ਧਨ ਹੈ ਕੈਸਾ ? ॥੩੧॥ ਕਿਸ ਕੋ 
ਸਿੱਖ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਰਹੈਂ? ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਸੈਗ ਬੇਨਤੀ ਕਹੈ । ਪਰਿ ਮੁਲਤਾਣੋ੍ 
ਕਰਹੁੰ ਬਸੇਰਾ । ਅਹੌਂ ਮੁਰੀਦ ਨਿਗਾਹੇ ਕੋਰ॥੩੨॥ਇਤ ਬਿਵਹਾਰ ਕਰਨ 
ਕੋ ਆਯੋ। ਬਿਕਯੋ ਨ ਮਾਲ ਵਿਰੜੋ ਅਕਲਾਯੋ । ਬੜਯੋ ਮੈਂ-ਕੋ ਜ਼ਾਹਰ 
ਪੀਰ ?। ਸੁੱਖੋਂ ਜਿਸ ਕੀ ਸੁੱਖ ਸਧੀਰ-॥ ੩੩॥ ਲੋਕਨ ਕਹਯੋ-ਆਜ 
ਕੇ ਸਮੈਂ।ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਜ਼ਾਹਰ ਜਗ ਨਿਸੇ- ਸੁੱਖੀ ਸੁੱਖ, ਤਬਹਿ ਬਿਕ ਗਯੋ । 
_ਸਾਠ ਹਜ਼ਾਰ ਬਨਜ ਕਰਿ ਲਯੋ' ॥੩੪॥ ਭਯੋ ਨਵੋਂ ਜੇਤਿਕ ਮਨ ਜਾਨ। 
ਤਿਸ ਦਸਵੈਧ ਭੇਟ ਮੁਹਿ ਆਨੀਮਸ਼੍ੀ ਸਤਿਗਰ ਤਬਿ ਭਨਯੋ ਬਚੈਨ।“ਜਿਸ 
ਕੋ ਖੇਤ ਤਿਸੀ ਕਹੁ ਅੰਨ ॥੩੫॥ ਸਠਿ ਭਾਈ:-ਕੋ ਪੰਥੀ ਜਾਇ'। ਚਰਿਤ 
ਖੇਤ ਗੋ ਦਈ ਹਟਾਇ। ਦਾਵੇਦਾਰ ਖੇਤ ਕੋ ਹੋਇ ਨਂ। ਇਹ ਕ੍ਯਾ ਬਾਤ, 
ਲਖਤਿ ਹੈ ਕੋਇ ਨ ॥੩੬॥ ਜਿਹ ਮੁਰੀਦ” ਦਿਹੁ ਭੇਂਟ ਸੁ ਤਾਹੂ । ਗੁਰ ਕੋ 
ਰਾਹੁ ਨ ਮਾਰਤਿ ਕਾਹੂ। ਕਹਿ ਵਣਜਾਰਾ “ਸੁਨਹੁ ਗੁਸਾਈਂ ! ਸੈਂ ਸੁ 

ਰ ਮੁਰੀਦੀ ਪਿਛਲ ਸੁਨਾਈ॥੩੭॥ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋ ਜਬਿ ਪਾਈ।ਤਬਿ ਕੋ 
ਰਾਵਰਿ ਸਿੱਖ,ਗਸਾਈਂ!ਬਖਸ਼ਹ ਕਰਯੋ ਗੁਨਾਹ ਜੁਪਾਛੇਅਬਿ ਦੀਜੈ ਸਿੱਖੀ 
ਮੁਝ ਆਛੇ॥॥੩੮॥ਗੁਰੂ ਭਨਯੋਂ ਹਿੰਦਨਿਸਿਖ ਜੇਹੀਂ।ਬਨ ਜੈ ਹੈਂ ਹਮਰੇਸਿਖ 
ਤੋਹੀ੯। ਤੁਰਕ ਸ਼ੱਤ ਹਮ ਮਾਰਨ ਕਰਨੇ । ਪਕਰਜੋ ਖੰਡਾ ਤਿਨ ਕੌ ਹਰਨੇ 
॥ ੩੯॥ ਜੋ ਉਨ ਕੀਂ;ਸੋ ਨਾਹਿਨ ਮੇਰਾ। ਜੋ ਮੇਰਾ,ਤਿਨ ਕੋ ਨਹਿ ਹੇਰਾ। 
ਹੋਨਿ ਸਿੱਖ;ਰ੪ ਕੋਸ ਬਿਸਾਲੇ''।ਦੇਨਲੌਨਿ ਇਹਸਰਬ ਸੁਖਾਲੇ"॥੪੦॥ 
ਸਾਬਤ ਸਿਦਕ ਰਾਖਿਬੋ ਜੋਇ । ਅਹੈ ਕਠਨ ਤੇ ਕਠਨੈ ਸੋਇ ॥ ੪੧॥ 
ਬਿਸਿਦਕ ਬੋਇ ਮੰਦ ਆਮਦਗਸਿਦਕ ਬੋਇ ਖ਼ੂਬ ਮਗਜ਼ ਖੈਰ ਸ਼ੁਦਹਾਂ। 
"ਭਾਵ ਵੱਟ ਲਿਆ । “ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹੀ । ਤਹ ( ਗਾਂ ਹਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ) ਖੇਤ 
ਦਾ ਦਾਵੇਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ । “ਜਿਸ ਦਾ ਤੋ ਮੁਰੀਦ ਹੈ” । “ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀ _ 
ਮਾਰਦੇ । ਝਪਿਛਲੀ ਮੁਰੀਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ (ਆਪ ਨੂੰ) । ” ਸੁਖਣਾ ਜਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । 
“ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ । ੯ਓਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ । "£ਭਾਵ ਤੁਰਕਾਂ ਦ। 
ਦਿ 

# ਇਹ ਪਾਠ ਦਰੁਸਤ ਫਾਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਐਉਂ ਪਾਠ 
ਰ੍ (ਿਂਜੀ ਟੂਕ ਦੇਖੇ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹਨ| ਛੁਹ 



__ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੩੫) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਸੂ ੭. 

ਬਿਮੁਖਾਣਾਮਿਹ ਪਰਤੁੰਚ ਨ ਸਖੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਯਤੇ ਕ੍ਰਚਿਤਨਂ॥੪੨॥ਵਹਰਾ॥ਸਿਦਕ ਰ 
ਬਲਾਈਂ ਛੈ ਛੇ ਕਰੇ, ਬਿਸਿਦਕੀ ਘਰਨ ਉਜਾੜ” । ਗੁਰ ਪੀਰ ਬਿਸਿਦਕੀ ਕੋ 
ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਖੇਤ ਬਿਬਾੜ[” ॥੪੩॥ ਚੌਪਈ॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ!ਸ਼ੁਭ ਬਾਕ 
ਸੁਨਾਏ । ਰਿਦੇ ਸਿਦਕ ਹੋਯਸਿ ਅਧਿਕਾਏ । ਕਯੋ ਸਿੱਖ ਲੇ ਪਾਹਲ ਸੋਈ। 
ਬਸਕੋ ਨਿਕਟ ਗੁਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਈ ॥ ੪੪॥ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੀਨਿ 

_ਪਯਾਨਾ । ਪਹੁੰਚਕੋ ਅਪਨੇ ਜਾਇ ਸਥਾਨਾ । ਭੇਜਨਿ ਲਗਜੋ ਭੇਟ ਬਿਧਿ 
ਨਾਨਾ । ਵਸਤ ਅਜਾਇਬ ਦਰਬ ਮਹਾਂਨਾ॥੪੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਖ ਕੀ 
ਪਰਤੀਤ । ਪਾਲਨ ਕਰਤਿ ਭਏ ਭਲਿਨ ਰੀਤਿ । ਕਬਿ ਕਬਿ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕੌ ਆਵੈ। ਮੈਗਤਿ ਸੈਗ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਲਯਾਵੈ ॥ ੪੬ ॥ ਦੈ ਹਜ਼ਾਰ ਧਨ ਦਲੋ 
ਸੁਨਾਏ । “ਸੀਤ ਕਾਲ ਲਿਹੁ ਬਸਤ ਬਨਾਏ” । ਤਬਹਿ ਖਾਲਸੇ ਮੋ 

। ਲੋਵ ਨਿਹਾਲੀ ਲਏ ਬਨਾਇ ॥ ੪੭॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਚਤਰਥ ਰੁਤੇ “ਸਿੱਖਨ? ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਖਸ਼ਟਮੋਂ` ਅੰਸੂ । ੬॥ 

੭, [ਕੋਮਲ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼] 
ਦੌਹਰ॥ ਇਕ ਦਿਨ ਜਠ-ਬੋਰਨ ਬਿਖੈ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਗੋਭੀਰ। ਪਯਾਸ ਲਗ, 
ਇਤ ਉਤ ਪਿਖਯੋ, ਤਬਿ ਗਡਵਈ ਨ ਤੀਰ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਨਾਮ ਸੁ 
ਜ਼ਾਲਮ ਸਿੰਘ ਪਕਾਰਜੋ । ਜ਼ਾਲਮ" ਪਿਆਸ ਲਗੀ ਸੁ ਹਕਾਰਜੋ । “ਨਯਾਉ 
ਸਰਦ ਜਲ ਪੀਬੇ ਹੇਤ” । ਇਮ ਜਬਿ ਬੋਲੋ ਕ੍ਰਿਪਾਨਿਕੋਤ॥੨॥ ਇਕ ਸਿਖ 
ਸੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਿਸ ਬਾਰੀ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਉੱਜਲ ਹੈਕਾਰੀ£। ਤਿਨ ਕਰ 
ਜੋਰਤਿ ਗਿਰਾਂ ਉਚਾਂਰੀ । “ਹੁਇ ਆਗਜਾ ਮੈਂ ਆਨੋ' ਬਾਗੀ” ॥ ੩॥ ਸ਼ਾਰਤ 
“ਭਰੋਸਾ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਬੇਸਿਦਕੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਂਦੀ ਹੈ । ੨[ ਬੇ -ਵਾੜ= 
ਵਾੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ] ਭਾਵ ਝੇਸਿਦਕੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤ ਬੇ ਵਾੜ ਹੈ । ਲੱਸੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ 
ਦਾਸ । “ਬਹੁਤੀ । $ਉਜਲ ਰੂਪ ਦਾ ਹੈਕਾਰੀ । “ਜਲ । 

#ਸੇ ਸਾਖੀ ਤੇ ਸੂ: ਪ੍ਰ: ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਠ ਅਸ਼ੁਧ 'ਸੈਸੜ਼ਿਤ ਹੈ, ਸ਼ੁਧ ਮੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪਾਠ 
ਐਉਂ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ:-ਵਿਮੁਖੀਂਣਾਮੁ ਪਰੇ! ਤ੍ਰੌਚ ਨ ਸੁਖੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਕਤੇ ਕ੍ਰਚਿਤ=ਚੇਮੁਖਾੰ ਨੂੰ ਓਥੈ ਤੇ 
ਇਥੇ ਕਿਤੇ ਬੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸੇਗਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ । 

ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ' ਹੈ । ਤਸੇਂ ਸਾਖੀ ਦੀ ਇਹ ੫੦ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ । 
-₹86(ਪਛਟ ਪੰਨੇ ਦ। ਛਾਕੀ ਟੂਕ] ਰ੍ 

ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ । ਜ਼ਿ ਬੇ ਸਿਦਕ ਬੁਇ ਰਦ ਮੇ ਆਯਦ; ਸਿਦਕ'ਈਏ ਖੂਬ, ਮਗਜ਼ 
ਰਾ ਖੋਰ ਸ਼ਰਦ। ਅਰਥਾਤ-ਬੇ ਸਿਦਕੀ (ਦੀ : ਬੋ) ਬਦਬੋ ਹੈਦੀ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਇਕ ਸੂਰੀਧੀ ਹੈ (ਜਿਸ 
ਨਾਲ) ਮਗਜ਼ (ਹਉਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ) ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ' ਹੈ। 



ਕਰੀ;ਗਯੋ ਤਤਕਾਲੋ। ਲੋ ਜਲ ਕੋ ਕਰਿ ਪਰਮ ਬਿਸਾਲੋ । ਪਹੁਚਯੋ ਰਚਿਰ 

ਕਟੋਰਾ ਹਾਬ। ਤਿਸ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਅਵਲੋਕਯੋ ਨਾਬ॥੪॥ ਅਪਨੇ ਹਾਥ 

_ਉਠਾਇ ਕਟੋਰਾ।ਦੇਖਯੋ ਸਿਖ ਜੁਤ ਹਾਬੰਨ ਓਰਾ । ਦੇਖਤਿ ਹੀ ਖੋਲੋ ਤਬਿ 

ਨਾਥ । “ਕੋਮਲ ਬਹ ਮਲੂਕ' ਤਵ ਹਾਬ ॥੫॥ ਕਹੁ ਸਿੱਖਾ ਕਯਾ ! ਕਾਰਜ 

ਕਰੈਂ।ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹਾਥ ੩ ਦਿਖ ਪਰੈਂਗਹਾਬ ਜੋਰਿ ਬੋਲਜੋ ਸਿਖ ਗੁਰ ਤੇ”। 

“ਕਿਰਤ ਨ ਕਰੀ ਕਛੁ ਮੈਂ ਧੁਰ ਤੇ ॥੬॥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਵਰ ਸਿਖ ਜੋਈ”। 

ਅਰੁ ਕੁਟੈਬ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਨਹਿੰ ਕਰੀ ਹੇਤ ਕਿਸ ਵਲ ਕੋ।ਆਨਮ 

ਆਜ ਕਟੋਰਾ ਜਲ ਕੋ॥7॥ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਕਰਿ ਆਨਾਂ। ਅਪਰ ਨ 

ਕੀਨਸਿ ਅਪਨ ਬਿਗਾਨਾ? । ਸਤਿਗਰ ਸੁਨਤੇ ਹੀ ਤਤਕਾਲ । ਦਿਲੋ 

ਕਟਫੋਰੇ ਤੇ ਜਲ ਡਾਲ॥੮॥ਕਹਮੋ“ਕ ਸਿੱਖ ਕਾ ਕਰ ਜਲ ਛੁਹਨੋਪਾਨ ਕਰਨ 

ਕੇ ਉਚਿਤ ਨ ਰਹਜੋ।ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਪਾਯੋ ਤ੍ਰਾਸ | ਬਿਸਾਲਾ।ਗਹੇ ਚਰਨ ਸਿਖ 

ਲੇ ਤਤਕਾਲਾ ॥ ੯॥ ਸ਼ਰਮਿੰਦਤਿ ਬੋਲਯੋ`ਤਿਸ ਬੇਰਾ। “ਸਿੱਖ ਟਦੀਮੀ ਮੈਂ 

ਗੁਰ ਕੇਰਾ।ਪਾਹੁਲ ਚਰਨਨ ਕੀ ਲਿਯ ਮੋਹੀਬਖਸ਼ਹੁ ਪਕੂ ਦੋਸ਼ ਜੋ ਹੋਹੀ” 

॥੧੦॥ ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ਤਿ ਭਨੰ। । ਪਢਿਬੇ ਤੇ ਕਛ ਸਿੱਖ ਨ ਬਨੀ । 

ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਸਿਦਕ ਇਹ ਜਾਨਿ?। ਸੋ ਤੈਂ ਕਿਸ ਕੀ ਕਰੀ ਨ ਪਾਨ'॥੧੧ 

॥ .ਸਠਿ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰਮਤਿ ਇਹ ਸਾਰ । ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਕੀ ਸੇਵ ਉਦਾਰ/ਹਾਥ 

ਪਵਿੱਤ ਟਹਿਲ ਤੋਂ ਜਾਨਹੁੰ। ਪਦ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰ ਦਰਸ ਪਯਾਨਹੁ। ੧੨॥ 

ਸੈਤਨ ਤੀਰਥ ਪਰਸਨ ਪੰਬਾ। ਪਦ ਪਾਵਨ ਭਾਖਹਿਂ ਸਭਿ ਰੀਥਾ । ਸਕਟਨ 

ਰਿਖੀਕ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ । ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਕੀ ਸੇਵ ਸਧੀਰ”” ॥ ੧੩॥ ਕੰਨ 

ਕੌਲ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਗਿਠੀਜੈ । ਕਰਿਬੇ ਗੋ ਤਨ ਪਾਵਨ ਕੀਜੈ'1ਸੋ ਤੋਂ ਕਗ 

ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਕੈਸੇ । ਰਹਜੋ ਅਪਾਵਨ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਐਸੇ ॥੧੪॥ ਜਿਮ ਮੁਰਦੇ 

ਕੇ ਅੰਗ ਅਪਾਵਨ'””। ਸੁਕਚਤਿ ਸਭਿ, ਨਹਿ ਕਰਹਿ ਛੁਵਾਵਨ । ਬਿਨਾ 

“ਸੁਹਲ । “ਗਰਾਂ ਜੀ ਤਾਈਂ. ਵਜੇ ਆਪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ । £ਕਿਸੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਧਾਰਕੇ ਬੀ 
ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ (ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ) । “ਭਰ ਕਰ ਲਿਆਂਦਾ । $ੰਹੋਰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਰਾਇਆ 
(ਕੰਮ) ਨਹੀਂ ਕੀਤ' । “ਜਿਦਕ ਨਾਂਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇਹ (ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ)_ਜਾਣ । “ਹੱਥੀ' । 
“ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਆਂ। "ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਟਹਿਲ ਨਾਲ ਸਕਾਰਬ ਹਦ ਹਨ । ਸੰ ਸਾਖੀ 
ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ:-ਦੇਹ ਅਤੇ ਇੰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮ ਕੀ ਟਹਿਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ""ਕਰਨੇ 
ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਕਰੇ । "ਅਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ । 

ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੨੩੬) ਰੁਤ ੪। ਅੱਸੂ ੭. 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੩੭) __ ਰੁਤ ੪ । ਅੱਸੂ 2. 

ਸੇਵ ਸਤਿਸੈਗਤਿ ਕੇਰੀ । ਦੇਹਿ ਅਪਾਵਨ ਤਿਮ ਨਰ ਕੋਰੀ ॥ ੧੫ ॥ਯਾਂਤੇ 

ਹਾਥ ਅਪਾਵਨ ਤੇਰਾਂ । ਕਰਯੋ ਨ ਪਾਨ ਹਮਹੁੰ ਜਲ ਗੇਰਾ!। ਸਿਖ ਸਮਝ੍ਯੋ 
ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ੁ। ਬਖਸ਼ਾਯਹੁ ਬਨਿ ਦੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੁ'॥ ੧੬॥ ਸਿਖ 
ਸੈਤਨ ਦਿਜ ਅਤਿਥਨ ਕੋਰੀ/ਕਰਿਬੇਲਾਗਜੋ ਸੇਵ ਘਨੇਰੀ।ਤਨ ਮਨ ਧਨ 
ਤੇ ਸੇਵ ਕਤੈਤਾ ।-ਹੋਹਿ ਭਲਾ ਮੇਰੋ-ਚਿਤਵੈਤਾ ॥ ੧੭ ॥ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ 
ਪਿਖਿ ਕਰਿ ਬਹ ਸੇਵਾ । ਕਰਹਿਂ ਪ੍ਰਸ਼ੈਸ਼ਨਿ" ਢਿਗ ਗਰਦੇਵਾ:-£ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ 

ਸੇਵਾ ਮਹਿ ਸਿਖ ਰਾਤਾ । ਅਪਲੋ ਭਲਾ ਕਰਨਿ ਤਿਨ ਜਾਤਾ?॥੧੮॥ ਸੰਠਿ 

ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਭਏ ਪ੍ਰਸੈਨ । ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਭਾ ਤਤਛਿਨ ਧੈਨ। ਇਤਨੀ ਕਥਾਂ 
ਉਚਾਰਿ ਸੁਨਾਈ ਪ੍ਰੋਮ ਸਮਾਧਿ ਰਿਦੈ ਹੁਇ ਆਈ ॥ ੧੯ ॥ ਰਾਂਮਕ ਇਰ 
ਮੁੱਦਿਿਤ ਕਰਿ ਨੈਨ । ਬੈਠਜੋ ਅਚਲ; ਕਹੈ ਕੋ ਬੈਨ” । ਸਭਿ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਮਨ 
ਆਠੰਦ ਪਾਏ । ਅਪਨੇ ਅਪਨੇ ਥਾਨ ਸਿਧਾਏ ॥ ੨੦ ॥ ਪਾਛਲ ਪਹਰ 

ਦਿਵਸ ਕੌ ਹਤੋ । ਬੁੱਢਾ ਤਬਿ ਸਮਾਧਿ ਮਹਿ ਜੁਤੋ । ਸਰਬ ਜਾਮਨ) ਤਿਵੇਂ 

_ ਬਿਤਾਈ”। ਜਾਗੇ ਜਬਿ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਹੁਇ ਆਈ ॥ ੨੧॥ ਉਠਿ ਕਰਿ ਸੌਚ 

ਸਮੇਤ ਸ਼ਨਾਨੇ।ਥਿਰੇ ਆਨਿ ਆਸਨ ਜਿਸ ਥਾਨੋ।ਸੁਨਨਿ ਹੇਤ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਚਲਿ 

ਆਏ । ਗੁਰੂ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਨ ਕੋ ਮਨ ਭਾਏ॥ ੨੨॥ ਸੈਮਤ ਸੱਤਾਂ ਸੈਯ 
ਇਕਾਸੀ । ਜੇਠ ਮਾਸ ਦਿਹ ਕਥਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ” । ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਲਗੜੋ 

ਦਿਵਾਨ । ਰਾਮਕਇਰ ਤਬਿ ਕਰਤਿ_ ਬਖਾਨ:-॥੨੩॥ ਭੂਠਨ ਦੂਕ ਮੁਝ ਤੋ 

ਜਹਿੰ ਹੋਇ। ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦ ਬਖਸ਼ ਹੈ ਸੋਇ। ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਗੁਰੂ ਇਤਿ- 
ਹਾਸ। ਨਰ ਬਪੁਰੇ ਕੀ ਬੁੱਧਿ ਕਹਾਂ ਸੁ ॥ ੨੪ ॥ ਜਥਾ ਸਮੁੰਦ ਨ ਸੀਪ 
ਉਲੀਚੈ“। ਤਾਰੇ ਜਿਮ ਅਮੈਖ ਨਭਿ ਬੀਚੈ। ਤਥਾਂ ਕਥਾ ਗੁਰ ਬਰਨੈ ਕੌਨ । 
ਕਹਤਿ ਸੁਨਤਿ ਸਿੱਖਨ ਸੁਖ ਭੌਨ ॥੨੫॥ ਸਕਲ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹਾਰੀ। 

ਸਿੱਖੀ ਹੁਇ ਸ਼ਰਧਾ ਉਰ ਭਾਰੀ । ਗੁਰ ਕਰੁਨਾ ਤੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ । ਪਾਇ 
_ਕਥਾ ਤੇ ਪੁਰਵਹਿੰ ਸਾਰਬ ॥ ੨੬ ॥ ਸੁਨਹੁ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਿ ਸ਼ੋਤਾ ਸਾਰੇ । ਕਹੇਂ 
੧ਉਪਮਾ । “ਭਾਵ ਬੋਲੇ ਕੌਣ । ਭਾਵ ਭਾਈ ਰਾਮ ` ਕੁਇਰ ਸਾਹਿਬ । ਏਭਾਵ ਸਮ ਧੀ ਵਿਚ 
ਜੁੜਿਆਂ ਹੀ । “ਸਮੰਦੁਰ ਨੂੰ ਸਿੱਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੇਂਟਿਆ ਜਾਦਾ । 

___--ਨੋਂਸੂੰ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ੫੦ਵੀਂ'_ਸਾਖੀ._ ਦੇ--੪ਖੀਰ ਸੈਉਂ ਇਬਾਰਤ ਹੈ:-ਸੈਮਤ ਬਿਕ਼ਮ 
ਸਤਾਾ-ਸੈ ਏਕਾਸੀ ਮਾਸ ਤ੍ਰੇ ਜੇਠ । ਪੰਚਾਸ ਸਾਖੀ ਰਵਿਵਾਰ ਦਿਨ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀ ਬੇਰ । ਪਰ 

੦ ਜਖ ਭੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈ ਸਾਂਖੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਮੈਮਤ ੧੭੯ ਲਿਖਿਆਂ . 
ਆ ਹ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੩੮ ) ਰੁਤ ੪। ਅੰਸੂ 2. 

ਕਥਾ ਗੁਰ ਕੀ ਵਿਸਤਾਰੇ । ਭੀਮ ਚੋਦ ਤੇ ਆਂਦਿ ਪਹਾਗੀ । ਢਿੱਲੀ ਪਠਜੋ 
ਵਕੀਲ ਅਗਾਰੀ ॥ ੨੭ ॥ ਤਿਨ ਕਹਿ ਪਠਜੋ ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਪਾਸ':-“ਖਰਚੇ 

ਦਰਬ ਕਾਜ ਹੁਇ ਰਾਸ । ਸ਼ਾਹ ਨਿਕਟ ਸੂਝ ਸੁਧ ਲਿਖੀ । ਤਉ ਜਾਇ 

ਐਸੀ ਕੁਛ ਦਿਖੀ” ॥ ੨੮ ॥ ਖਠਹਿ ਨ ਸੈਨ ਬਿਨਾ ਧਨ ਲੀਨੰੰ । ਕਹਿ- 
ਕਰਿ ਇਕ ਦੈ ਵਾਰ ਪਤੀਨੋ।ਭੀਮਚੈਦ ਸਭਿ ਸੈਗ ਬਿਚਾਰਾ । ਦੈਬੇ ਹਿਤੁ 
ਧਨ ਸੈਂਚਿ ਉਚਾਰਾ ॥੨੯॥ ਸਭਿ ਤੇ ਕਰਿ ਇਕੱਤ੍ਰ ਪਠਿ ਦੀਨਿ । ਬਿਨਤੀ 
ਲਿਖੀ ਅਧਿਕ ਬਨਿ ਦੀਨ । “ਜੇ ਨਹਿ ਕਰਿ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਹਾਇ । ਤੋਂ ਹਮ 
ਅਲੰਬ ਲੋਹਿੰ ਕਿਸ ਥਾਇ $ ॥ ੩੦ ॥ ਸਦਾ ਆਸਰਾ ਬਡੋ ਹਮਾਰੇ । ਤੁਮ 
ਸਮ ਸੂਬੇ ਸੁਖਦ ਉਦਾਰੇ! । ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਲਿਖਿ ਪਠੀ ਬਨਾਇ । ਲਾਖ 
ਰਜਤਪਣ ਜਮਾ ਕਰਾਇ ॥ ੩੧॥ ਬੈਠਿ ਸਭਿਨਿ ਮਹਿ ਭਠੈ ਪ੍ਰਸੈਗ । 

੪ਮਾਵਹਿ ਸ਼ਾਹੁ ਸੈਨ ਹਿਤ ਜੋਗ । ਲਰਹਿੰ; ਗੁਰੂ ਕੋ ਦੇਹਿ ਨਿਕਾਸੇ। ਤੁਮ 
_ਬੈਠੇ ਖਿਖਿ ਲੋਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ॥੩੨॥ ਦੇਨੋ ਦਰਬ ਸਫਲ ਹੀ ਜਾਨੋ ।ਨਿਤ ਕੋ 
ਜੋਗ ਮਿਟਹਿ ਹਿਤ ਠਾਨੌ”।ਇਮ ਕਹਿ ਨਿਜ ਮਹਿ ਹਰਖ ਉਪਾਵੈਂ।ਕਰਹਿਂ 

_ ਪ੍ਰਤੀਖਨ-ਦਲ ਕਬਿ ਆਵੈ-॥੩੩॥ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿ ਪਹੁੰਚਕੋ ਧਨ ਜਾਇ । 
ਸੂਬੇ ਪਾਸ ਦਿਯੋ ਸਮੁਦਾਇ । ਕਰਿ ਲਾਲਚ ਤਿਨ ਸਗਰੋ ਲੀਨਿ । ਸੈਨਾ 
ਪਠਨ ਮਨੋਰਥ ਕੀਨਿ ॥੩੪॥ ”ਦੀਨਾਬੇਗ ਮੁਗ਼ਲ ਅਹੈਕਾਰੀ । ਮਨਸਬ 
ਜਿਸ.ਕੋ ਪੰਚ ਹਜ਼ਾਰੀ । ਤਿਸਹਿ ਬੁਲਾਇ ਕੀਨਿ ਸਨਮਾਨਾ।ਸ਼ਸਤ੍ ਬਸਤ 
ਦੇ ਕਾਜ ਬਖਾਨਾ ॥ ੩੫ ॥ ।ਕਾਹਲੂਰ ਕੀ ਦੂਣ ਸਿਧਾਰੋ । ਤਹਿ ਰਾਜਨਿ 
ਕੋ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰ। ਕੁਛਕ ਸੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ। ਪਾਇ ਰਖਜੋ ਤਿਸ ਦੇਸ਼ 
ਫਤੁਰ ॥ ੩੬ ॥ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋ ਆਯਹੁ ਪਰਵਾਨਾ । ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕੌ ਤਹਿਂ 
ਪ੍ਰਸਥਾਨਾ? । ਦੂਸਰ ਖੈਂਡੇਖਾਂ ਉਮਰਾਇ । ਤਿਸ ਕੋ ਤਿਮ ਹੀ ਨਿਕਟ 
ਬੁਲਾਇ ॥੩੭॥ ਤਿਹ ਸਮ ਇਹ ਭੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰੀ । ਸਾਦਰ ਚਢਿਬੇ ਹੇਤੁ 
ਉਚਾਰੀ । ਸ਼ਾਹ ਤਰਵ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ।ਦੋਨਹੁਂ ਤਜਾਰ ਭਏ ਬਿਧਿ ਖਰੀ 
॥੩੮॥ ਗੁਲਕਾਂ ਬਹ ਬਰੁਦ ਬਰਤਾਈ । ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਇਮ ਫੌਜ ਸਜਾਈ । 
ਕਰਯੋ ਕੁਚ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰਿ ਛੋਰਾ। ਮਗ ਕਹਿਲੂਰ ਦੂਨ ਕੀ ਓਰਾਂ ॥ 
“ਭਾਵ,ਵਕੀਲ ਨੇ (ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ) ਸਾਰੇ (ਰਾੰਜਿਆੰ) ਨੂੰ ਕਹ ਲਿਆ ਕਿ ਤਰੇ ਗੀ 
ਬਾਰਤਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । “ਭਾਵ ਮੇਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿਕੇ ਪਰਤਾਇਆ ਹੈ । $ 
ਭਲਾ,ਹੈ।ਜਾਏਗਾ । #ਸ੍ ਸਾਖੀ ਦੀ ਇਹ ੩੬ਵੀਂ ਸਾਖੀ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___(੫੨੩੯) ਰੁਤ ੪ । ਅੰ੧ ੮. 

੩੯॥ ਦੌਦਭਿ ਬਾਜਤਿ ਚਲਹਿ ਅਗਾਰੀ । ਛਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨਨਿ ਫਰਰੇ ਭਾਰੀ। 
ਦੋ ਉਮਰਾਵ ਬੀਰ ਹੈਕਾਰੀ । ਬਿੱਦਜਾ ਅਧਿਕ ਖਤੈਗ ਪ੍ਹਾਰੀ" ॥ ੪੦ ॥ 
ਸਨੋ ਸਨੇ ਪਾਵਤਿ ਮਗ ਡੇਰੇਆਵਤਿ ਭਏ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਨੋਰੇਸਨਿ ਕਰਿ 
ਰਾਜੇ ਹੈ ਕਰਿ ਤਯਾਰ । ਲੈ ਕਰਿ _ਸੈਨਾਂ ਹੋ ਅਸਵਾਰ ॥ ੪੧ ॥ ਕੇਤਿਕ 
ਮਜ਼ਲ ਅਗਾਰੀ ਜਾਇ।ਤੁਰਕਨਿ ਮੈਗ ਮਿਲੇ ਹਰਖਾਇ। ਭੀਮਚੈਦ ਕਹਿ- 
ਲੂਰੀ ਰਾਇ । ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਮਿਲਾਇ ॥੪੨॥ ਮਦਨਪਾਲ ਸਿਰ- 
ਮੌਂਗੈ ਗਯੋ । ਦੇ ਬਹੁ ਭੇਟ ਮੇਲ ਤਬਿ ਕਿਯੋ । ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਤ ਸਕਲ ਸਮੁ- 
ਝਾਈ । “ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਤ ਧੂਮ ਉਠਾਈ ॥ ੪੩ ॥ ਨਹਿ ਚਾਕਰ ਨਰ 
ਬੀਰ ਨ ਕੋਈ । ਇਤ ਉਤ ਤੇ ਮਿਲਿ ਭਾ ਦਲ ਸੋਈ । ਲਰ ਕਰਿ ਪੁਰਿ 
ਅਨੰਦ ਛੁਰਵਾਵਹ।ਰਹੈ ਤ ਅਪਨੀ ਆਨ ਮਨਾਵਹੁ ॥੪੪॥ਬਰਜਹੁ;ਨਹਿਂ 
ਫਤੂਰ ਇਤ ਪਾਵੈ । ਹਮ ਪਰ ਅਪਨੋ ਦਲ ਨ ਚਢਾਵੈ । ਖੇਤੀ ਕਾਨਕ- 
ਸਾਨ ਨ ਕਰੇ । ਅਪਨੇ ਨਗਰ ਬਾਸ ਕੌ ਧਰੇ ॥੪੫ ॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸਮੁ- 

_ਬਾਵਤਿ ਲਯਾਏ । ਰੋਪਰ ਤੇ ਚਢਿ ਆਗੂ ਧਾਏ । ਕੀਰਤਪੁਰਿ ਕੌ ਉਲੰਘ 
ਵੇਰ । ਆਨਿ ਅਨੰਦਪਰਿ ਹੋਯਹੁ ਨੌਰ॥੪੬॥ਇਤਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ 
ਚਤੁਰਥ ਰੁਤੇ'ਚਮੂ ਆਵਣ” ਪੂਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਸਪਤਮੋ ਅੰਸੂ । 2 ॥ 

੮, (ਦੀਨਾਬੇਗ ਤੇ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ] 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਉਠਲੰਧੇ _ਕੀਰਤਪੁਰੀ ਤੇ ਦੁੰਦਭਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਜਾਇ । ਪਹੁੰਚੀ ਖਬਰ 
ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਚਮੂੰ ਤੁਰਕ ਕੀ ਆਇ ॥ ੧ ॥ਪਾਧੜੀ &੯॥ “ਸਭਿ ਸੈਲਪਤੀ 
ਕਰਿਕੈ ਪੁਕਾਰ । ਬਹ ਦਯੋ ਦਰਬ ਦਿੱਲੀ ਮਬਾਰ । ਆਨੋ ਚਢਾਇ ਹਯ 
ਦਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ । ਉਮਰਾਇ ਦੋਇ ਹਿਤ ਕਰਨ ਰਾਰਾ ॥੨॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰੂ 
ਹਕਮ ਦੀਨੋ ਉਚਾਰ । ਸਭਿ ਚਢਹਿ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਸ਼ੁੱਤ ਧਾਰਿ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਮ 
ਜੈਗ ਤਰਕਾਨ ਸੈਗ । ਧਰਿ ਖਰ ਖਤੈਗ ਪੁਰਹੁ ਨਿਖੰਗ? ॥੩॥ ਤਤਕਾਲ 
ਡਾਰਿ ਜ਼ੀਨਨਿ ਤੁਚੇਰਕਸਿ ਕਮਰ ਲੀਨਿ ਤੁਰਲਾਤਵੈਰ॥ਦੰਦਭਿ ਬਾਜੋ 
ਰਣਜੀਤ ਗਾਂਜ । ਸਭਿਹੂੰਨਿ ਜਾਨਿ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਕਾਜ ॥ ੪ ॥ ਗਲਕਾਂ ਬਰੂਦ 
ਬਰਤਾਇ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਤੋੜੇ ਧੁਖਾਇ ਬੀਰਨਿ ਬਿਲੋਦ।ਚਢਿ ਚਢਿ 'ਤਰੈਗ ਪਰ 
ਵਹਿਰ ਆਇ । ਜਿਤ ਸੁਨੋ ਤੁਰਕ ਤਿਤ ਸਮੁਖ ਜਾਇ॥੫॥ ਕਸਿ ਕਸਿ 

"ਬਾਣ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਧਵੀ` ਵਿਦਿਆ ਦੇ । 
ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੇ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਬੀ ਹੈ। 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ਰ ( ੫੨੪੦ ) ਰੁਤ ੪ । ਅਸੂ ਦ. 

ਤਫੈਗ ਗਲਕਾਨਿ ਮਾਰਿ। ਰੁਕਿਖੋਤਿ ਅੱਗ ।ਰਿਪੁ ਤਾਸ ਧਾਰਿ/ਜਬਿ ਛੁਟੀ 

ਸ਼ਲਖ ਤਰਕਾਨ ਜਾਨਿ । ਸ਼ਸਤਨਿ ਮੈਕਾਰਿ ਬਨਿ ਸਾਵਧਾਨ ॥੬॥ ਇਕ 

ਬਾਰਿ ਪਰੇ ਦੈਦਭਿ ਬਜਾਇ । ਮੋਰਨ ਮਨਿੰਦ ਘੋਰਨ ਢੈਧਾਇਕਰਿ ਹਲਾ- 

ਹੁਲ ਕੜਕੀ ਕਮਾਨ।ਬਹ ਐੱਚਿ ਐੱਚਿ ਮੁਚਕੇਤਿ ਬਾਨ ॥੭॥ ਅਸ ਉਂਦੇ 
ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਦਿ ਬੀਗਰਣ ਭੁਮ ਆਇ ਬਹੁ ਸਿੰਘ ਭੀਗਗਨ ਤੁਪਕ ਢ਼ਲੀ 

ਇਕ ਬਾਰਿ ਐਸ । ਭੁਜਿਖੈਤਿ ਧਾਨ ਬਿਚ ਭਾਠ ਜੈਸ॥੮॥ ਬਰਫੇ ਕ੍ਰਮਾਇ 

ਕਰਿ ਬਾਰਿ ਬਾਗਿ/ਯੰਸਿ ਅੰਗ ਜਥਾ ਬਲਮੀਕ ਮਾਰ'ਭਟ ਗਿਰੰਤ ਹਯਨ 

ਤੇ ਉਬਲ ਕੋਇ । ਗਲਕਾਨ ਮੈਗ ਫਟ ਸੀਸ ਜੋਇ ॥੯ ॥ ਰਸਾਵਲ ਫੈਦ ॥ 

ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਧਾਯੋ। ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਆਯੋ । ਇਨੈ ਆਦਿ” ਸਿੰਘੰ। ਮਨੋ ਕੋਪ 

ਸਿੰੰ। ੧੦ ॥ ਚਲੋ ਤੀਰ ਤੀਖੇ । ਬਿਖੀਚੈ ਸਰੀਥ” । ਬਡੇ ਸੇਲ ਠੇਲੋ । 
ਭਈ ਰੇਲ ਪੇਲੋਂ ॥ ੧੧॥ ਗੁਰੂ ਤਯਾਰ ਹੋ । ਰਿਪੂ ਜਾਨਿ ਢੋਏ।ਕਰਾਚੋ- 

ਲਾਂ ਪਾਯੋ । ਨਿਖੰਰੈ ਸਹਾਯੋ ॥ ੧੨॥ ਕੁਦੈਡੈ ਸੈਭਾਰਾ। ਕਠੋਰੈ ਉਦਾਰਾ । 

ਮੰਗਾਈ ਸੁੰ ਨੀਲਾ । ਸ਼ਿੰਗਾਰਜੋ ਛਬੀਲਾ ॥੧੩॥ ਚਵਮੋ ਤਾਤਕਾਲ਼ਾ । ਰਿਪੂ 

ਪੁੰਜ ਕਾਲ੍ਹਾ । ਜਿਗਾ ਸੋ ਕਲੀਗੀ' । ਸਹਾਵੇ ਉਤੋਗੀ ॥ ੧੪'॥ ਨਗਾਰਾ 

ਬਜਾਯੋ । ਦਚੋਬੈ ਲਗਾਯੋ । ਹਮੈਹੀਨ੯ ਜੇਈ । ਚਲੋ ਸਿੰਘ ਤੋਈ॥ ੧੫ ॥ 
ਸੁ ਕੈਧੈ ਤੁਢੈਗਾ।ਮਹਾਂ ਬੇਗ ਸੈਗ।ਲਘੂ ਏਕ ਨਾਰਾ"' ਤਿਸੀ ਵਾਰ ਪਾਰਾ” 
।। ੧੬ ॥ _ਲਰਾਈ ਮਚਾਈ । ਇਤੈ ਉੱਤ ਜਾਈ । ਕਦੇ ਵਾਰ ਆਵੈੱ“।ਕਦੇ 

ਪਾਰ ਜਾਵੈਂ ॥ ੧੭ । ਸੁ ਤਾਮੋ” ਦਿਖਾਏ। ਮਨੋ ਬਾਜ਼ ਆਏ । ਤਥਾ ਸਿੰਘ 

ਧਾਏ।ਨਹੀ' ਤ੍ਰਾਸ ਪਾਏ ॥੧੮॥ ਭਯੋ ਭੇਰ ਭਾਰੀ [ ਪਰੀ ਕੂਰ ਮਾਰੀ । ਮਹਾਂ 

ਲੋਹ ਮਾਚਾ । ਰਜੈ ਸ਼੍ਰੋਣ ਰਾਚਾ ॥੨੯॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਪੰਚਹਂ ਮੁਕਤੇ ਸਿੰਘ ਜਬਿ 

ਅਰ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਬੀਰ । ਸਲਿਤਾ ਦਲ ਤੁਰਕਾਨ ਕੌ ਅਰੇ ਸੈਲ ਸਮ 

ਧੀਰ" ॥ ੨੦ ॥ ਤਿਸ ਨਾਰੇ ਕੇ ਪਾਰ ਹੀ ਰੋਕਯੋ ਦਲ ਸਮੁਦਾਇ । ਗਿਰੇ 

'ਵਰਮੀ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਸੇਂਪ (ਧਸਦਾ ਹੋ ਤਵੇ) ਬਰਛੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਧਸਾਉਂ ਦੇ ਹਨ । "ਇਨ੍ਹਾ 
ਤੱ ਆਦਿ । “ਫ਼ੋਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਬੁ । “ਸੱਪਾਂ ਵਰਗੇ । “ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਕਿ ਵੈਰੀ (ਨੇੜੇ) 

ਆ ਢੁੱਕੇ ਹਨ । ਤਲਵਾਰ । “ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ । “ਕਲਗ਼ੀ । ੯ਪੈਦਲ । "”(ਪਾਣੀ) 

`ਦਾ ਨਾਲਾ। "ਦਉਰਵਾਰ ਤੇ ਪਾਰ । "ਕਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । "ਤਾਮਾ= 
ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਹੈ । ੧ਓਨਦੀ ਵਰਗੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਦਲ ਐੱਰੀ ਪਹਾੜ 
ਵਾਡੂ ਅੜ ਖੜੌਤੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰਕੇ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੪੧ ) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਸੂ ੮. 
ਹਜ਼ਾਰਹੇਂ ਪਾਨ ਬਿਨ, ਥਿਰੇ ਤ੍ਰਾਸ ਕੋ ਪਾਇ ॥ ੨੧ ॥ ਰਸਾਵਲ ੬੮।।'ਚਲੈ' 
ਯੌ ਤੁਵੈਗੈਂ । ਕਟੇ ਅੰਗ ਭੈਗੈਂ । ਹਯੈ ਤੇ ਉਥੱਲੈਂ।ਨਹੀ' ਅੰਗ ਹੱਲੋਂ॥੨੨॥ 
ਖਰੇ ਘਾਵ ਝੱਲੈਂ।ਪਿਛਾਰੀ ਨ ਚੱਲੈ। ਬਕੈਂ “ਆਰ ਮਾਰਾਨਬਡੋ ਹੇਲ ਡਾਰਾ 
॥੨੩॥ ਬਿਰੇ ਸਿੰਘ ਝੱਲੈ'। ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਹੱਲੈਂ । ਤੁਵੈਗੇ ਜ਼ਲਾਵੈਂ । ਤੁਰੈਰੀ 
ਵੌਧਾਵੈਂ ॥੨੪॥ ਜਿਸੀ ਕੋ ਤਕਾਵੈਂ। ਤਿਸੀ ਕੋ ਗਿਰਾਵੈਂ। ਦਮੈ ਬੀਸ ਗੇਰੇ। 
ਬਿਰੇ ਔਰ ਹੇਰੇ॥ ੨੫ ॥ ਮਰੇ ਹੇਰਿ ਬੀਰੈ । ਕਿਤੇ ਹੋਤਿ ਭੀਰੈ' । ਘਨੇ 
ਗੀਰਿ ਘੋਰੇ । ਕਿਤੇ ਪੇਟ ਵੋਰੇ ॥੨੬ ॥ ਕਿਤੇ ਅੰਗ ਤੋਰੇ । ਕਿਤੇ ਛੂਛ ਦੌਰੇ । 
ਭਏ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਬੌਰੇ । ਮਹਾਂ ਡੌਰ ਭੌਰੇ ॥ ੨੭ ॥ ਤਬੈ ਪੈਂਡ ਖਾਨਾ । ਹੈਕਾਰੀ 
ਮਹਾਂਨਾਪ੍ਰਹਾਰੈ ਸੂ ਬਾਨਾ। ਨ ਕੋਊ ਸਮਾਨਾ॥੨੮॥ਤਬੈ ਦੇਖਿ ਜੁੱਧ।ਰਿਦੇ 
ਕੀਨ ਕੁੱਧਾ । ਤਬੈ ਅੱਗੂ ਆਯੋ । ਸੁ ਉਚੇ ਸੁਨਾਯੋ ॥੨੯॥ ਦੋਹਰਾ॥ “ਦੀਨ 
ਮਜਬ _ ਕੋ ਜੁੱਧ ਇਹ ਹਮ ਜੂੜਨਿ ਕੌ ਆਇਗਗੁਰੂ ਤੁਮਾਰੇ ਬਡ ਬਲੀ ਮੋ 
ਕਹ ਬਹੁਤ ਸੁਨਾਇੰ।੩੦॥ਰਸਾਵਲ ਵੰਦ॥ ਲਰੋਂ ਤਾਹਿ ਮੈਗਾ । ਪਿਖੋ ਮੋਹਿ 
ਜੰਗਾ। ਅਬੈ ਆਪ ਆਵੈ । ਸੁ ਹਾਖੈ ਦਿਖਾਵੈਂ ॥ ੩੧॥ ਦਿਖੋਂ ਮੋਰ ਹਾਥਾ। 
ਲਰੈ' ਬਾਨ ਸਾਥਾ । ਅਹੈ ਚਾਹ ਮੋਰੀ । ਲਰੋਂ ਨਾਂਹਿ ਔਰੀ”॥ ੩੨॥ ਪਿਖੋ 
ਤੀਰ ਬਿੱਦਯਾ । ਕਰੈ' ਬੀਰ ਭਿੱਦਜਾ॥ਜਬੈ ਬਾਕ ਗਾਏ। ਇਿਤੇ ਬੀਚ ਆਏ, । ੩੩॥ ਅਲੰਕਾਰ ਚਾਰੂ । ਦਿਪੈ ਰੂਪ ਭਾਰੂ । ਸੁ ਨੀਲਾ" ਕੁਦਾਯੋ । ਸਬੈ "ਤਾ 

ਮੈਂ ਸੁਹਾਯੋ ॥੩੪॥ ਗੁਰੂ ਬਾਕ ਭਾਖਾ।/ਸਨੋ' ਖਾਨ ਮਾਖਾ!ਮਹਾਂ ਸ਼ੱਤ ਮੇਰਾ। 
ਬਿਜੋ ਜੰਗ ਹੇਰਾ ॥੩੫॥ ਦਿਖੋ' ਹਾਥ ਤੋਰੇ । ਸਹੋ ਬਾਨ ਮੈਰੇ ।ਕਰੋ` ਵਾਰ ਆਈ । ਬਿਸੂਰੇਂ ਪਿਛਾਈ” ॥੩੬॥ ਸੁਨੀ ਪੈੱਡਖਾਨਾ। ਦਿਲੋਰੀ ਮਹਾਂਨਾ । ਰਿਦੈ ਬੀਚ ਜਾਨਾ ।-ਨਹੀ' ਤਾਸ ਮਾਨਾ॥ ੩੭॥ ਅਰੈ ਮੋ ਅਗਾਰੀ । ਸਹੈ ਤੀਰ ਭਾਰੀ। ਕਿ ਜੈ ਹੈ ਪਲਾਈ । ਜਬੈ ਬਾਨ “ਖਾਈਂ-॥ ੩੮॥ 
ਕਹਯੋ ਉਚ ਵਾਕੇ।ਓਕਿਜੈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਕੰ"੧ਹਿੰਦੂ ਕੇਰ ਪੀਰ! ਅਹੋ ਬੀਰ ਧੀਰੈ! ॥੩੯॥ਲਗੈ ਵਾਰ ਮੇਰਾ । ਹਥ ਦੇਹਿ ਗੇਰਾ। ਬਚੈਂ ਗੇ ਨੰ ਪ੍ਾਨਾ।ਬਿਧੌਂ ਏਕ ਬਾਨਾਂ `॥ ੪੦ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਮਮ ਖਤੋਗ ਬਡ ਜ਼ਾਲਮੀ ਕਰਦਮ ਗਰਦ 
"ਕਈ ਕਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । “ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਂਵਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਤਹੋਰ ਕਿਨ ਨਾਲ । ੧(ਜਿਸ ਨਾਲ) ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ । “ਨਾਮ ਘੋੜੇ ਦਾ । <ਰੇ ਗੂੱਸੇ ਵਾਲੇ ਖਾਨ । ਸੁਣ । “ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਏਂਗਾ । "(ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ) ਭਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ । ੯ਜਦੋਂ ਮੇਰ ਬਾਣ ਖਾਧਾ । _”ਪਹਿਲੇ । "ਇਕੋ ਬਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੰਨਹ ਦਿਆਂਗਾ । 

[ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੫੨੪੨ ) ਰ ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਰੂ ੮, 

ਸ਼ਿਤਾਬ' । ਬਿਨਾ ਜਤਨ ਜਿਮ ਮਰਦਬੇ" ਬਿਨਸੈ ਫੂਲ ਗੁਲਾਬਿ ॥ ੪੧॥ 
ਪਾਧੜੀ ਫੰ॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰੂ ਤਬਹਿ ਉੱਤਰ ਬਖਾਨਿ । “ਅੱਬਲ ਸੁ ਵਿੰਗਾਰੇ 
ਆਪ ਆਨਿ।ਅੱਵਲ ਸੁ ਵਾਰ ਕਰਦਮ ਬਨੰਤਿ।ਇਹੁ ਰੀਤ ਜੈਗ ਕੀ ਭਟ 
ਲਬਖੰੰਤਿ॥੪੨॥ਸਨਿ ਕਰਿ ਪਠਾਨ ਚਮਕਜੋ ਬਿਲੌਦਦਲ ਦਉ ਦਿਖਤਿ- 
ਹਇ ਕੋ ਨਿਕੈਦ ਊ-। ਸਭਿ ਸਿੰਘ ਲਬੈਂ-ਹਤਿ ਪ੍ਰਾਨ ਖਾਨ” । ਗੁਰ ਸੈਗ 
ਜੁਟਕੋ, ਨਹਿ ਦੇਹਿ ਜਾਨ-॥ ੪੩॥ ਸਭਿ ਤੁਰਕ ਭਨਹਿ “ਇਹ ਬਲਿ 

ਮਹਾਂਨ।ਭਟ ਲਖਹਿੰ ਸ ਵਿੱਦਕਾਵਾਨ ਖਾਨ।ਜਥਿ ਤਜਹਿ ਤੀਰ ਗੁਰ ਬਚੈਂ 
ਨਾਂਹਿ। ਅਬਿ ਵਤੇ ਹੋਹਿ ਹਮ ਜੈਗ ਮਾਂਹਿ? ॥ ੪੪ ॥ ਬਖਤਰ£ ਦਉਨ ਕੇ 
ਅੰਗ ਸੈਗ । ਦੋਨਹੁੰ ਪ੍ਹਾਰ ਜਾਨਹਿੰ ਖਤੇਰ॥ ਬਾਂਛਤਿ ਬਿਸਾਲ ਦੋਨਹੁੰ ਸੁ 
ਜੈਗਦੈ ਬੀਰਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ੱਤ ਭੈਗ ॥੪੫ ॥ ਹਤਿ ਬਲੀ ਚੁਵੇਰੇ ਵੇਰਿ ਖਾਨ। 
ਗੁਰ ਦਿਸ਼ਿ ਤਕਾਇ ਬਗਰੋਇ” ਬਾਨ।ਐੱਚਯੋ ਕੁਦੌਡ ਕਰਿ ਲੱਛ ਭਾਲ” 
ਹੁਇ:ਸਮੁਖ ਤਯਾਗ ਦੀਨਸਿ ਕਰਾਲ ॥ ੪੬ ॥ ਬਡ ਬੇਗ: ਮੈਗ ਸ਼ੂੰਕਨੋ 
ਛੁਟੈੜਿ । ਜਨੁ ਸਰਪ ਕਲੀ ਤੱਛਕ ਲਸੈਤਿ'।ਗੁਰੂ-ਤੇਜਤਾਬ ਬਹਿਕਾਇ 
ਦੀਨਿੰ'।ਬਡ ਹੁਤੋ ਸਬਿੱਦਜਕ ਸਰਬ ਚੀਨ'' ॥ ੪੭ ॥ ਸਰ ਤਊ ਲਗਸੋ 
ਨਹਿ ਬੀਚ ਭਾਲ । ਛੱਇ ਕਾਨ ਸਾਥ ਪੁਨ ਅੱਗ ਚਾਲ।ਪਿਖਿ ਗੁਰੂ ਕਹਤਿ 

ਕਿਹ ਨਿਕਟ ਸੀਖ” । ਬਡ ਤੀਰਮਦਾਜ ਨ ਅਪਰ ਦੀਖ' ̀  ॥੪੮॥- 

ਚਕ ਗਯੋ-ਰਹਹਿ ੫ਛਤਾਵ ਭੂਰ'। ਸਭਿ ਗਲੋ ਨਿਫਲ ਜੇਤਿਕ ਗ਼ਰੂਰ । 
ਅਬਿ ਵੇਰ ਵਾਰਿ ਦੂਸਰ ਕਰੇਹ। ਨਹਿ ਰਹਹਿ ਮਾਖਤਾ"'ਹੇਰਿਲੋਹੁਾਂ॥੪੯॥ 

ਸਨਿ ਕੈ ਪਠਾਨ ਹੁਇ ਲਾਜ ਲੀਨ।ਨਹਿ ਕਹਤਿ ਬਾਤ ਮੁਖ ਮੌਨ ਕੀਨਿ। 

` ੧ਛੇੇਤੀ ਹੀ ਗਰਦ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਬਾਣ ਵਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ । "ਮਲਣ ਨਾਲ ਹੀ। 

੩ਰਾਵ ਤੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕੇ ਵੰਗਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । “ਖਾਨ ਦੇ 

ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਣਗੇ । “ਭਾਵ ਪੈੱਤੇ ਖਨ । 5ਮੈਜੇਆਂ । “ਚਿੱਲੋ ਵਿਚ ਬਾਗਰ ਰੱਖਕੇ ਤੀਰ 
ਖੱਚਣਾ । [ਬਾਗਰ ਜਾਂ ਬਾਗੜ ਤੀਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਹੈ:- 

ਬਗਰਾਉਣਾ| । “ਧਨੁਖ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੱਕੇ । ੯ਮਾਨੋਂ ਸਰਪ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿਦੋ” 

ਤੱਛਕ ਨਾਗ ਚਮਕਦਾ ਹੈ । "? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੇਜ ਨੇ ਹੱਥ ਕੌਬਾ ਦਿਤਾ । ' 'ਭਾਵੇ' ਵਿਦਯਾਵਾਨ 

ਤੇ ਸਭ ਕੁਬ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾਂ ਸੀ (ਭਾਵ ਤੀਰੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਭੇਤ) । "ਕਿਸ ਪਾਸੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਈ ਊਂ _' 

੧੩੩ਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰੈਦਾਜ਼ ਹੋਰ ਨਹੀਂ' ਡਿੱਠਾ ! "ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ 

` ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੁੱਕ ਗਿਆ । "“ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਭਾਵ; ਰੋਜ; ਅਰਮਾਨ । ਰੀ 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੫੨੪੩) ___ਰਿਤੁਬ।ਔਤੂ੮, ਉਰ ਸੈਂ ਬਿਸ਼ੁਰਿ ਕਰਕੈ ਬਿਚਾਰ ।- ਕਰਾਂ ਭਯੋ ਮੋਹਿ ਗਾ ਨਿਢਲ ਵਾਰ- _ 
॥੫੦॥ ਹਯ ਕੋ ਧਵਾਇ ਗੁਰ ਭਾਖਿ ਵੇਰ“ਕਰਿ ਵਾਰ ਖਾਨ ਪੁਨ ਦਤਿਯ 

` ਬੇਰ” । ਪ੍ਰਭੁ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਿਹ ਕੋ ਸੁਨਾਇ#ਮਨ ਰਖਹੁ ਨਾਂਹਿ ਕਰਿ ਲੋਹ 
ਦਾਇ!॥੫੧॥ਤਬਿ ਧੈਂਡਖਾਨ ਚਪਿ ਕਹਤਿ ਬੈਨ/ਸਨਮੁਖ ਨ ਹੋਤਿ ਮੁਹਿ 
ਲਾਜ ਨੈਨ । ਸੈਂ ਨਿਕਟਿ ਹੋਇ ਇਮ ਬਾਨ ਤਕਾਗਤਮ ਜਿਯਤ ਦਿਖਹ 
ਨਹਿ ਕਿਤਹੁ ਲਾਗ'॥੫੨॥ਬਹੁ ਕਰਾਭਤਾਸ ਤਿਸ ਕੋਧਿਕਾਰ।ਇਿਸ ਵਖਤ 
_ਝੁਕਯੋ ਦੁਇ ਦਲ ਮਝਾਰ । ਹੁਇ ਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਏਕ ਵਾਰ। ਪਰ ਕਹਤਿ 
ਅਬੈ ਤਮ ਬਾਰਬਾਰ ॥੫੩॥ ਤੁਮਰੇ ਵਚੇਨ ਕੋ ਵਾਰ ਦੂਜ । ਕਰਿਬੋ ਬਨਜੋ, 
ਰਹੁ ਢੀਹ ਪੂਜ”। ਨਹਿੰ ਕਰਹੁੰ ਨਾਂਹਿ, ਇਹ ਲਖਹੁ ਆਦਇਿ!”। ਸਵਧਾਨ_ _ 

(%. 

ਆਪ ਹੂਜਹਿ ਬਨਾਇ!॥੫੪॥ਕਹਿ ਕਰਿ ਕੁਦੰਡ ਲੀਨਸਿ ਕਠੋਗ ਭਾਬਾ 
ਮਝਾਰ"ਸਰ ਕਾਵਿ ਘੋਰਬਾਗਰ ਧਸਾਇ ਬਿਚ ਪਨਚ ਫਾਗ।ਕਰਿਸ਼ਿਸਤ _ 

__ ਐਂਚਿ ਕਰ ਸ਼੍ਰੋਣ ਲਾਗ'॥ ੫੫ ॥ ਬਖਤਰ ਸਰੀਰ ਆਛਾਦ ਹੇਗਿ-ਨਹਿਂ 
ਨਗਨ ਅੰਗ ਜਿਤ ਹਨਹਿ ਵੇਰ-ਬਹਰੋ ਬਿਸਾਲ ਸ਼ੁਭ ਭਾਲ ਜਾਨਿ।/ਤਕ 
ਕੈ ਮਹਾਨ ਬਲ ਜੁਤਿ ਪਠਾਨ ॥੫੬॥ ਸਮ ਸਰਪ ਛੋਰਿ ਤੀਖਨੇ ਖਤੋਗ। 
ਜਿਸ ਬੇਗ ਬਹੁਤ ਤੀਖਨ ਸੁਢੈਗ'"ਂ।ਖਪਰਾ ਦਰਾਜ਼ ਖਰ ਸਾਨ ਲਾਗ, 
ਸ਼ੂੰਕਯੋ ਸ ਜਾਤਿ ਜਬਿ' ਖਾਨ ਤਯਾਗ ॥੫੭॥"ਲਟਪਣੀ ਸ਼ਾਲ ਗੁਰ ਸਿਰ 
ਲਪੇਗਤਿਹ ਛੋਰ ਸਾਥ ਕਰਿ ਤੀਰ ਭੇਟਊਪਰ ਉਠਾਇ ਗਾ ਅੱਗ ਦੂਰ" , 
ਬਿਸਮਾਇ ਰਚੇ ਦਲ ਦੁਹਨਿ ਸੂਰ ॥ ੫੮ ॥ ਡੂਬਕੋ ਪਠਾਨ ਬਹੁ ਲਾਜ 
ਮਾਂਗਿਤੁਰਕਾਨ ਬਿਖੈ ਬਡ ਨਾਮ ਜਾਂਹਿ।'“-ਢਿਗ ਅੱਗੂ ਲੱਛ ਬਨ ਸ਼ੱਤ _ 

“ਕਿਧਰੇ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ'। “ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਦੇ 
ਪੂਜੜ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਕਹਿਣੇ ਉਪਰ ਕਰਨਾ ਬਣਿਆਂ । ਮੈਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ (ਬਾਣ) 

- ਆਯਾ ਜਾਣੋ । “ਡੱਥੋ ਵਿੱਚੋਂ । ਭਿਆਨਕ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ । “ਚਿੱਲੇ ਦੇ ਗੋਵੀਏ ਵਿਚ 
[ ਵਾਗ=ਚਿੱਲੇ ਵਿਚਲਾ ਬਾਗਰ ਦੇ ਟਿਕਣ ਦਾ ਥਾਂ]। "ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਹੱਥ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ 
_ਲਗਾ । ੯ਖ਼ੈਜੇਅ ਨਾਲ ।""ਜਿਸਦਾ ਵੇਗ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਨੀਕ_ਫੈਗ ਦਾ (ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬੈਠਣ 

_ਵਾਲਾ) ਹੈ । "ਲੀਬਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਯਾ ਤੀਰ ਸਾਣ ਤੇ ਲਗਾ ਹੋਇਆ । ““ਮੋਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਪਛਮੀਨੇ ਯਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ) ਬਾਵਾ ਸਿਰ ਤੇ ਲਘਂਠਆ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਤਿਸ ਦੇ ਪੱਲੋ ਏਂ ਨਾਲ 
ਸੁਆਰ ਕੇ 

ਨਾ ਬੱਧੀ ਹੋਵੇਂ ਪੱਗ, ਪਰ ਦਿਹੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਰ, ਬੀ ਦੁਬਕਨ ਕਰ ਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ] । ੨੯ ਆ ਢਿਚਾਰਦਾ ਹੈ । #ਪ: -ਕੁਉਗ । 

ਡਾ ਛੇ 



ਗੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _( ੫੨੪੪) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਸੂ ੯. _ 

“ਬੀਰ। ਮੁਝ ਕੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਿਰਤਾ ਸਧੀਰ” ॥ ੫੯ ॥ ਸਦ ਹੈਫ਼ ਕਰਨ 
ਬਿੱਦਕਾ ਬਿਸਾਲ! ਨਹਿ ਸਰਜੋ ਕਾਰ ਜਬਿ ਜੈਗ ਕਾਲ।ਅਬਿ ਵਾਰਿ ਤਿਨ ਹੁੰ 

ਕਹੁ ਬਨਹਿ ਦੇਨਿ । ਜਿਮ ਕਿਯੈ ਜੈਗ ਮਹਿ ਦੇਨਿ ਲੇਠਿ=॥ ੬੦ ॥ 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਚਤਰਥ ਰੁਤੇ “ਜੋ
ਗ ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟਮੇਂ 

ਅੰਸੂ॥ ੮॥ __ ੯, (ਪੈਂਡਾ ਖਾਨ ਬੱਧ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਸ ਬਿਧਿ ਹਤਿ ਕੈ ਖਾਨ ਸਰ ਰਹਜੋ ਰਿਦੈ ਪਛੁਤਾਇਆ
ਦਿਕ 

ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਤੇ“ ਦੇਖਤਿ ਰਣ ਬਿਸਮਾਇ ॥੧॥ ਭੁਜੰਗ ੬ਦ ॥ ਰਹਮ ਖ਼ਾਨ 

ਠਾਂਢੋ ਬਡੀ ਲਾਜ ਪਾਏ । ਪਿਥੈਂ ਬੀਰ ਸਾਰੇ ਜਸ਼ਾਂ ਜੋਗ ਦਾਏ । 
ਦੁਊ ਬੀਰ 

ਬੈਕੇ ਅਰੀਲੋ ਬਿਸਾਲੇਂਮਦਊ ਸੈਨ ਸ੍ਰਾਮੀ ਕੁਦੈਡੇ ਸੈਭਾਲੇ ॥੨॥ ਦਉ ਤੇਜ 

ਘੋਰੇ ਕਰੇ ਓਜਵਾਰੇ । ਦਉ ਤੀਰ ਬਿੱਦਕਾਂ ਗ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰੇ“ । ਦੁਉ ਜੈਰ। 

ਜੇਤਾ ਕਰੇ ਜੀਤ ਆਸਾ । ਦਊਉ ਜੈਗ ਕੌਂ' ਪੁੰਜ ਦੇਖੋਂ ਤਮਾਸ਼ਾ॥੩।ਗੁਦੂ ਜੀ 

ਤਬੈ ਫੇਰ ਨੀਲਾ ਫ਼ੈਦਾਯੋਖਰੋ ਖਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਉਚੇ ਅਲਾਯੋ/ਹਤੈਂ ਤੀਰ 

ਤੋਰੀ ਵਿਜੈ ਵਾਰ ਮੇਰਾ । ਕਰਯੋ ਓਜ ਜੇਤੋ ਪਿਖਜੋ ਸਰਬ ਤੇਰਾਂ॥੪॥ ਸੇਨ 

ਖਾਨ ਬੋਲਕੋਪਲਿਜੈ ਵਾਰਿ ਦੋਈ । ਜਥਾ ਮੈਂ ਕਰੇ ਆਪ ਕੇ ਸ
ਾਬ ਸੋਈ? । 

ਗੁਰੂ ਵੇਰ ਬੋਲੋ“ਨਹੀਂ ਦੋਇ ਲੋ ਹੈਂ।ਅਹੈ ਏਕ ਨੀਕੋ”ਕਹੈ
' ਬੀਰ ਜੇ ਹੈ” 

॥ਪ। ਦੋਹਰਾ ॥ ਫਿਰਕਤਵਾਰ_ਸੁ ਮੁਰਦਮਹਿ ਹੋਤਿ ਹਰਾਮੈ ਖੋਰਾ । ਯਾਂਤੇ 

` ਪਲਟਾ ਹਮ ਕਰੈਂ ਇਕ ਖਤੰਗ ਕਹੁ ਛੋਰਿ॥॥੬॥ ਸ਼ਾਬਾਸ ਫਦ॥ ਇਮ ਕਹਿ 

` ਫੇਰਿਯ । ਗੁਰਹਯ ਪ੍ਰੋਰਿਯ ।ਬਨ ਸਵਧਾਨਹਿ । ਗਹ ਇਕ ਬਾਨਹਿ॥੭॥ 

ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਖਾਨਹਿ । ਫੇਰਿ ਕਿਕਾਨਹਿ,ਬਖਤਰ ਬੈਧਿਯ'1ਗੁਰਸਰ ਸੈਧਿ- 

ਯ੮॥ਸਭਿਤਨੁ ਛਾਢਿਯ।ਕਿਤ ਨ ਦਿਖਾਦਿਯ'ਜਿਤ ਸਰ 'ਮਾਗੰਹੈਂ। 
%%, << ਤ= () 

ਘਜਮਾਂ ਸ਼ੱਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ''। "ਸਹਤ ਧੀਰਜ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੰਗਾਰ 
ਜਿਗ ਹੈ। ਦੀਨ ਬੇਗ ਆਫਕਂ ਤੋਂ ਲੈਕ । “ਬਹੁਤ ਅਤਨ ਵਾਲੇ । “ਤੀਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ 

ਕਰੜੇ ਗ਼ਰੂਰ ਵਾਲੇ । ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਜੈਗ । “ਇੱਕੋ ਚੈਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ੯ਜੋ ਸੂਰ
ਮੇ ਹਨ । ਮਰਦਾਂ 

ਵਿਚ ਵਿਰਕਤਵਾਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰਾਂ (ਦਾ ਵਾਰ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਫਿਰਕਤ ਵਾਰ
=ਵਾਰ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਯਾਂ 

` ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ.ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਵਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ] । “”ਿਅ ਬੈਨ ਹੋਈ ਸੀ (ਖਾ
ਨ ਨੇ)। " 'ਜੋਕਿਆ 

ਵਿਚ ਜੀ ਨੇ) । #ਢਕਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਕਿਤੋਂ 'ਬੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ । 

ਜੂਹ ਸਾ: ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ:-ਨੇਕੀ ਬਾਰ ਯਕ ਬਹਾਦਰ=ਬਹਾਂਦੌਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਨੇਕੀ ਵਾਲਾ 

(ਸ੍ਰਮਬੀਦਾ) ਹੈ,(“ਵਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ=ਆਪਣੀ ਫਾਰੀ ਸਿਰ ਸ਼ੱਤ ਨੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਤਨ] । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੫੨੪੫) ___ ਰਿਤੁ੪।ਅਊ੯._ 
ਤਨ ਨ ਨਿਹਾਰਹਿਂ' ॥ ੯ ॥ “-ਬਖਤਰ ਸੈਗਹਿ । ਲਿਪਟਹਿ ਅੰਗਹਿ। 
“ਮਹਿਦ ਪਠਾਨਹਿ।ਕਿਤ ਹਨਿ ਬਾਨਹਿ”-ਵਿਰਿਫਰਿ ਹੇਰਤਿ।ਹਯ ਬਰ 
ਪ੍ਰੰਗੰਤ ॥ ੧੦ ॥ ਧਨ ਸਰ ਜੋਰਿਯਂ । ਕਰਿ ਕਰ ਜੋਰਯ” ।-ਲਛ ਨਹਿੰ 
ਟੋਰਿਯ। ਇਮ ਨਹਿ ਛੋਰਿਯ-॥ ੧੧॥ ਵਿਰ ਬਹ ਦੇਖਤਿ । ਨਗਨ ਪਰੇ- 
ਖਤਿ੧ਪਿਖਿ ਜਬਿ ਨੀਕਹਿ।ਸ਼੍ਰੋਨ ਨਜੀਕਹਿ'॥੧੨॥ ਨਗਨ ਸੁ ਬੋਰਿਯ। 
ਗੁਰ ਜਬਿ ਟੋਰਿਯ''।ਤਹਿਂ ਤਕਿ ਬਾਨਹਿ । ਸ਼ਿਸਤ ਨਿਸ਼ਾਨਹਿੰ॥ ੧੩॥ 
ਖਰ ਖਪਰਾ ਘੰਰ"”। ਧਨ ਗੁਨ ਮੈ ਭਰਿ'੯। ਕਰਖਤਿ ਆਛਯ'% ਛੋਰਨ 
ਬਾਛਯ ॥੧੪॥ ਸਰਪ ਸਮਾਨਹਿ।ਛੁਟੰਤ ਪਯਾਨ(ਹ।ਢਿਗ ਬਲ ਕਾਨਯ। 
ਲਗਤਿ ਸੁ ਬਾਨਯ'“ ॥ ੧੫ ॥ ਭੁਜੈਗ ਪ੍ਯਾਤ ਫੈਦ॥ ਟਲਗਜੋ ਬਾਨ ਕਾਣੀ 
ਨਜੀਕੇ ਬਿਸਾਲਾ। ਗਿਰਜੋ ਭੂਮ ਮੈਂ ਖਾਨ ਕੀਨੋ ਉਤਾਲਾ'੬ । ਗਯੋ ਭਾਜ 

_ ਘੋਰਾ ਜਬੈ ਛੂਛ ਹੋਵਾ । ਪਰਜੋ ਬੀਰ ਭਾਰੋ ਚਮੂੰ ਦੌਨ ਜੋਵਾ ॥੧੬॥ ਗੁਰੂਸੈਵ _ 
ਥੈੱਚੀ ਬਡੀ ਤਾਤਕਾਲਾ । ਭਏ ਸੀਸ ਉਪੈ ਖਰੇ ਕੈ ਉਤਾਲਾ"।ਪਿਖੇ ਭੀਮ 
ਰੂਪੰ ਭਯੋ ਖਾਨ ਭੀਰਾ।ਮਹਾਂ ਤ੍ਰਾਸ ਮਾਨਜੋ ਮਿ੍ਤੂ ਤੇ ਅਧੀਰ॥੧੭॥ਭਨੇ 
ਦੀਨ ਬੈਨੰ “ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਖੀਜੈ । ਮਹਾਂ ਤੇਗ਼ ਤੀਖੀ ਨ ਗ੍ਰੀਵਾ ਕਟੀਜੈਮਪੁਭੂ 
ਵੇਰ ਬੋਲੇਂ“ਪਠਾਨਾ"ਸੈਭਾਣੋ।ਅਬੈ ਰਾਖਬੇ ਕੋ ਲਖਯੋਕੌਨ ਆਂ । ॥੧੮॥ 
ਕਰੋਯਾਦ ਕਲਮਾ ਲਖੋਪ੍ਰਾਨ ਅੰਤਾ।ਮਹਾਂ ਬਾਨ ਘਾਵੈ ਬਚੋ ਰਾ 
ਇਮ ਬੋਲਤੇ ਸੈ ਸਾਵੈ ਚਲਾਈ । ਜੁਦੋ ਰੁੰਡ ਤੇ ਮੁੰਡ ਕੀਨੋ ਤਦਾਈ 
॥੧੯॥ ਜਬੈ ਮਾਰਿ ਲੀਨੋ ਭਏ ਸ਼ੱਤ ਦੀਨੰ,ਵਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇਖਿ ਆਲੌਦ 
ਕੀਨੰ।ਬਜੇ ਦੀਹ ਬਾਜੇ ਸ੍ ਥੌੱਸੇ ਧੁੰਕੀਰ। ਅਪੋ ਆਪ ਮੈਂ ਬੀਰ ਖੈਕੇ ਬਕਾਰੇ 
"ਸਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਸਦਾ । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ । ਵੋਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅੰਗ(ਸਾਰੇ) ₹(ਇਸ) 

ਵੱਡੇ ਪਲਾਣ ਦੇ ਤੀਰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀਏ $ “ਗੁਰੁ ਜੀ ਫਿਰ ਫਿਰਕੇ_ ਤੱਕਦੇ ਹਨ । ਜੋੜਿਆ । 
“ਹੱਥ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ । "ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲਭਦਾ । ਦਨੰਗਾ ( ਅੰਗ ) ਲੱਭਦੇ ਹਨ । 
"ਕੈਨ ਦੇ ਕੋਲ । "ਲੱਭ ਲਿਆ । “ਫੜਕੇ । "੧ਧਨੁੱਖ ਦੇ ਢਿੱਲੋ ਵਿਚ _ਭਰਕੇ । ੯5ਚੌਗੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਿਆ । "“ਉਹ ਬਾਣ ਜਾ ਲੱਗਾ । '€ਛੇਤੀ ਨਾਲ । “ਸਿਰ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਵ ਜਾ ਖੜੋਂਤ। 
“੯ਕਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ । “੯ਪਠਾਣ ਪੁਣਾ । ₹ਾ(ਗਾਫ) ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁਕ। ਹੈ 
(ਕਿਉਕਿ) ਅਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੀਰ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਕਾਰੀ ਲੱਗ ਚੁਕਾ ਹੈ । ੨ਤੈਨੂੰ ਤੀਰ ਚਾ 
ਜ਼ਖਮ ਬੜਾ ਕਾਰੀ ਲੱਗ ਦੁਕਾ ਹੈ; 'ਤੂੰ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਤੀਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਜ਼ਖਮ ਨਾਲ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਛ ਲੁਛ ਕੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋ' ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਤੜਵਨੀ ਘਣਾਉਣਾ ਹੈ, ' _ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਡੀ ਤਰਸ ਹੈ । ਰ ਰੋ 



॥ ੨੦ ॥ ਕਿਨ ਖੱਗ ਖੈਂਚੇ ਬਡੇ ਬਾਵ ਵਾਰੇ" । ਮਹਾਂ ਜੁੱਧ ਜੂੜੇ ਜੁਬਾਰੇ 

ਕਰਾਰੇ । ਤੁਵੈਗਾਨਿ ਕੌ ਮਾਰਿਕੈ ਏਕ ਬਾਰੀ।ਮਿਲੀ ਦੌਨ ਸੈਨਾ ਭਿਰੇ ਭੋਰ 

ਭਾਰੀ ॥੨੧॥ ਤਮਾਂਚੇ ਕਰਾਰੋਲ ਨੌਜ਼ੇ ਪ੍ਰਹਾਰੇ । ਗਿਰਜੋ ਸ਼੍ਰੋਨ ਕੂਮੰ ਦਬਯੋ 

ਥੇਹ ਸਾਰੇ । ਧਕਾਧੱਕ ਧੀ8 ਹਥਾਵੱਬ ਹੋਏ । ਕਿਨੈ ਮਾਰਿ ਸਾਂਰੀ ਸੁ ਬੀਰ 

_ ਪਰੋਏ ॥੨੨॥ ਖਿਖਜੋ ਭੀਮ ਜੁੱਧੈ ਨ੍ਿਪੰ ਭੀਮਚੈਦੇ । ਭਯੋ ਤਾਸ ਭਾਰੀ ਜਿ 

ਔਰੈ ਨਰਿਦੈ । ਪਲਾਏ ਪਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇ ਜਾਮੇਪਿਬੋਂ ਸੈਂ ਕਰੇ ਬੀਰ 
ਕੌ 

__ਤੀਗ ਧਾਮੇਂ॥੨੩॥ਬਡੋ ਹੇਲ ਘਾਲਾਂ ਸਭੇ ਸਿੰਘ ਧਾਏ।ਮਨੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਿਰਗਾਨ 

ਪੈ ਸਿੰਘ ਆਏ।ਅਰੇ ਜੋ ਮਰੇ,ਭਾਜ ਚਾਲੇ ਸੁ ਬਾਚੇ।ਭਯੋ ਤਾਸ ਭਾਰੀ ਮਹਾਂ 

_ ਡੋਸ ਰਾਝ॥੨੪॥ ਵਿਰੈਂ ਮਾਸ ਖਾਤੇ ਸਮੂਹੈ ਸ੍ਰਿਗਾਲਾ । ਗਨ ਸ੍ਰਾਨ ਭੱਖ ਹ 
੍ =ੜ [ਆ 

ਆ 

ਪਕਾਰੈਂ ਕਰਾਲਾ । ਬਡੇ ਗਿਰ=, ਕਾਕੰ; ਉਡੈਂ' ਗੈਨ ਮਾਂਹੀ। ਨਚੀ ਜੋਗਨੀ 

ਸੀਸ ਬਾਤੈ ਖਿੰਡਾਹੀਂ॥੨੫॥ਪਰੀ ਲੋਬ ੫ ਲੋਬ ਦੇਖੀ ਘਨੌਰੀ। ਕਟੇ ਹਾਬ 

__ ਧਰੈ ਸਮੂਹੈ ਬਿਖੇਰੀ । ਪਠਾਣੀ ਚਮੂੰ ਮੋਗੁਲਾਣੀ ਮਰੀ ਹੈ”। ਰਹੀ ਜੀਵਤੀ 

ਜੋਗ ਦੇਖੋ ਡਰੀ ਹੈ ॥੨੬॥ ਹੁਤੋ ਦੀਨ ਬੇਰ ਲਗਯੋ ਘਾਇ ਅੰਗੇ। ਪਿਛਾਰੀ 

ਹਟਤੋ ਭੀਮ ਦੇ੩ ਭੁਮੈਗੇ'ਲਰੈ ਕੌਨ ਵੇਰ ਗਏ ਹਾਰ ਦੋਉ।ਬਿਲੋਕੈਂ' ਪਠਨ- 
_ਏ ਬਿਰਕੋ ਹੈ ਨ ਕੋਊ ॥੨੭॥ ਗਯੋ ਦੀਨ ਬੇਰੈ ਜਬੈ ਜੈਗ ਤਯਾਂਗੇ । ਬਿਨਾ 

ਐਰਖਿਦਰਾਬਾਦ' ਬਸੈ ਤਿਸ ਲੌਗਤਿਸ਼ ਹੀ ਦਿਸ਼ਿ ਦਲ ਗਯੋ ਪਲਾਈ। 

_ਜਾਹਿਂ ਖਾਲਸਾ ਪੀਠ ਦਬਾਈ” ॥ ੨੯ ॥ ਮਾਰਤਿ ਜਾਤਿ ਭਜਾਵਤਿ 

ਜਾਂਭਿ । ਲੋਹਿੰ' ਤੁਰੈਗ ਸ਼ੱਸਤ੍ਰ ਭਟ ਘਾਤ । ਵਧਯੋ ਅਧਿਕ ਮਨ ਸਿੰਘਨਿ
 

ਕੋਰਸਕਾਤੁਰ ਬਡੋਂ ਤੁਰਕ ਦਲ ਹੇਰਾ ॥ ੩੦ ॥ ਲੂਟਿ ਲੂਫਿ ਆਯੁਧ ਗਨ 

_ ਬਾਜ। ਅਪਰ ਸੈਨ ਕੋ ਸਕਲ ਸਮਾਂਜ। ਮਾਰੇ £ ਰਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਤਉ 

ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਤਿ ਜਾਇ ॥੩੧॥ ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੌ ਦੂਤ ਪਠਾਯੋ। ਜਾਤਿ" 

੫੪੫ ਧਾਰ ਵਾਲੇ। “ਸੈਂਕੜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ । "ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ 

_ ਕੇ। “ਪਠਾਫੀ ਤੇ ਮੁਗਲਾਣੀ ਫੌਜ ਮਰੀ । “ਪਿੱਛੇ ਹੀ (ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ) ਹਟ ਗਿਆਂ ਦੇਖਕੇ 

__ ਭਿਆਨਕ ਸੂਰਮੇ । “ਜਾਂਦਾ ਹੈ । “ਭਾਵ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। "ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ੯ਪੌੜੋ । 

_੧੧(ਪਿੱਛਾ ਕਰੀ) ਜਾਂਦਾ । _ _ਐਪਾਠ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸੇਘਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀ ਇਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਸ਼ੁਧ. ਸੀ 1ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ । 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੪੭ ) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੱਸੂ ੧੦, _ 

ਖਾਲਸਾ ਸਕਲ ਹਣਾਯੋ' ਹਫ਼ਵੰਨ ਕਤ ਤਹ ਛਲ 

ਕਰਤਿ ਨਿਜ ਭਏ ॥ ੩੨॥ ਗਯੋ ਖਾਲਸਾ ਜਬਿ ਹਟਿ ਸਾਰੋ । ਲੈ. ਕਰਿ 

ਹਯਨਿ ਘਣੋ ਹਥਯਾਗੋਘਾਇਲ ਤੁਰਕ ਮੈਭਾਲੇ ਵੇਗੇਲੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚੇ ਅਪਨੇ _ 

ਛ਼ੋਰੇ।੩੩॥ਸ਼ਰਬ ਹਿਰਾਸੇ' ਬਹ ਬਿਸਮਾਏ।-ਉਮਰਾਵਨ ਹਮ ਭਲੇ ਲਰ£ 
ਏ । ਕਿਸਹੁੰ ਕੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹਿੰ ਰਹੀ । ਚਮੂੰ ਅਧਿਕ ਬਹੁ ਜੀਤ ਨ ਲਹੀ”- 
॥ ੩੪ ॥ ਈੀਨਾਬੇਗ ਸ ਘਾਇਲ ਪਰਮੋ । ਆਨ ਜਰਾਹ ਇਲਾਜੈ ਕਰਕੋ- 

ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਮਾਰਗ ਕੌ ਪਰੇ । ਸਨੋ ਸਨੌ ਤਹਿੰ ਪਹੁੰਚਨਿ ਕਰੇ ॥੩੫॥ ਹੱਟ 

ਕਰਿ ਆਇ ਖਾਲਸਾ ਇਤੋਂ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਵਤੋਂ । ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਲੂਟ 
ਕਰਿ ਪਹੰਚ ਸ ਧਾਮੇਬਜੇ ਜੀਤ ਕੇ ਬਤੇ ਦਮਾਮੇ ॥੩੬॥ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਪਗ 
ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ । ਬੈਠ ਧੈਠ” ਸਭਿਨੁੰਨਿ ਅਲਾਯੋ। “ਰਾਵਰ ਕੌ ਬਲ ਪਾਇ _ 
ਬਡੇਰਾ।ਹਤਜੋ ਤਰਕ ਦਲ ਜੈਗ ਘਨੇਰਾ । ੩੭ ॥ ਖਿਦਰਾਬਾਦ ਪੁਚਾਯਹ 
ਧੁਰੇ । “ਕ੍ਹੇ ਆਪ ਕੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁ ਮੁਰੇ । ਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਮੈਂਦਾਨਪਸੁ ਹੋਟੇਮਿਲੀ 
ਤੁਰਕੜੇ ਇਮ ਮਤਿ ਖੋਟੋ ॥੩੮॥ ਲੋਤਿ ਰੁਲਾਇ, ਨ ਦੇਤੇਂ ਜਾਨਿਇਸ 
ਬਿਧਿ ਭਾਜੇ ਮੂਢ ਅਜਾਨ । ਸਭਿ ਪਹਾਰੀਏ ਟਰ ਕਰਿ ਗਏ।ਸੈਲਨ ਬਿਖੈ 
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਤਿ ਭਏ” ॥ ੩੯ ॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਾਨਾ । “ਸਨੇ ਸਨ 
ਹਨੀਯਹਿ ਤੁਰਕਾਨਾ।ਜਜੋਂ' ਜਜੋਂ ਸਿੰਘਨ ਹੋਵਹਿ ਵਾਧਾ । ਤਯੋਂ ਤਯੋਂ ਤੁਰ- 

__ ਕਨਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਬਾਧਾਂ? ॥੪੦॥ ਅਪਨੇ ਘਾਇਲ ਸਿੰਘ ਉਠਾਏ । ਜੋ ਮਰਿ 
ਗਏ ਸੁ ਸੁਰਗ ਸਿਧਾਏ । ਕਰਿ ਇਕੱਤ ਤਿਨ ਦੀਨੋ ਦਾਹੂ। ਆਵਤਿ ਭਏ 

ਅਠੰਦਪੁਰਿਮਾਂਹੂ॥੪੧॥ਕਵਿਯਨਿ ਬਿਜੈ ਕਵਿੱਤਬਨਾਏ।ਉਤਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਤਬਿ 
ਆਨਿ ਸੁਨਾਏ। ਅਧਿਕ ਜੀਤ ਕੇ ਗੀਤ ਗਵਾਏ।ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਸਗਰੇ ਨਰ 

ਹਰਖਾਏ॥੪੨॥ਬੈਠਿ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘਸਨ ਰਾਜੇ।ਸਰਬ ਖਾਲਸਾ ਦੇਖਤਿ ਗਾਜੇ। 
ਮੰਗਲ ਕੀਨ ਅਨੋਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ । ਦੇਤਿ ਅਸੀਸ ਸਕਲ ਨਰ ਨਾਰੀ ॥੪੩॥ 

ਰ ਤਿਸ ਗੁ ਪਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਚਰ ਰੱਤ “ਖਾਲਸਾ ਫੜ ਨਲ ਪਰਕਕ ਬਰਨ ਨਾਮ ਰ 
ਨੌਮੇ ਅੰਸੂ ॥ ੯ ਰ੍ ੧੦ [ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਮਾ] । ਰ ੍ 

ਦੈਹਗਾ। ਲੀ ਲੋ [ ਕ ਕੀ ਸਿੰਘ ਜਹਾਂ ਕਹਿ ਜਾਇੰ। ਨਗਰ _ 
ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ । “ਭਰੇ ?। (ਫਿਰ ਬੀ) ਜਿੱਤ ਨਾ ਲਈ ਗਈ । “ਤੁਗੰਡੇ ਕਹੇ 

ਮੁੜੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਪੁਛੂ ਜੀ ! ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੈਂਦਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸੀ ਤੇ ਓਹ ਮਤ ਦੇ ਖੋਟੇ ਤੁਰਕ ਹੁੱ _ 
ਗਏ ਹਾ ਸਿ ਤਿਸ 

“ਖੱਬੇ । ਰ੍ ਰ੍ 

ਇਆ (੧ ਂ, 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੨੪੮) ___ ਰਿਤੁਸ।ਅੰਸੂ ੧੦, ਨਗਰ ਮਹਿ ਬਾਦ ਹੁਇ'ਗੁਰੁ ਸੈਗਤਿ ਸਮੁਦਾਇ॥੧॥ਵੌਪਈਮਜ਼ਾਤਿ ਪਾਤਿ 
ਨਹਿ ਬੱਧਕਤ ਜੇਈਂ'।ਕੇਸ਼ਕਾਛ ਨਹਿ ਮਾਨਹਿੰ ਤੇਈ/ਭੱਦਣ ਹੋਤਿਸ ਬੈਸ 

_ਹਮਾਰੇ । ਤਿਸ ਕੋ ਤਕਾਗ ਨ ਅੰਗੀਕਾਰੇਂ॥੨॥ਸਿੱਖ ਕਦੀਮੀ ਹੈਂ ਗੁਰ ਕੇਰੇ। 
_ਪਗ ਪਾਹੁਲ ਕੀ ਲਤਿ ਘਨੌਰੇ। ਕਰਦ, ਕੇਸ, ਕਛ, ਰਹਿਤ ਜੁ ਨਾਰੀ । 
ਸੋ ਨ ਕਰਹਿ ਹਮ ਅੰਗੀਕਾਰੀ? ॥ ੩ ॥ ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਜੋ ਹਠ ਕੋ ਕਰਤੇ 
ਜਗ ਜੂਠਾਦਿਕ ਬਰਤਨ ਧਰਿਤੇ । ਤਿਨ ਕਹ ਸਿੰਘ ਕਰਹਿ ਅਪਮਾਨਾ। 
ਨਯਾਰੇ ਭਏ ਖਾਨ ਅਰੁ ਪਾਨਾ॥੪॥ਗੁਰੂ ਨਿਕਟ ਰਹਿ ਸਿਖੀਅਹਿ ਸੀਖ੧ 
ਹਿੰਦੁ ਤੁਰਕ ਦੈ ਤੋ ਭਿਨ ਦੀਖ। ਜਗ ਸਮੁੰਦ ਤੇ ਸਾਰ ਨਿਕਾਰਾ । ਸੁਧਾ 

__ ਰਹਿਤ ਜਿਨ ਅੰਗੀਕਾਰਾ॥ ੫॥ ਭਏ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸੇ“ ਤਤਕਾਲਾ । 
_ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸੁਖ ਲਹਜੋ ਬਿਸਾਲ।ਕੇਤਿਕ ਪਾਹਲ ਖੰਡੇ ਕੀ ਲਹਿ।ਸੇਵ 
ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਾਇ ਸਦਨ ਮਹਿੰ%੬॥'ਕੋਤਿਕ ਜੀਵਨ ਮਰਨੇ ਮਾਂਹਿ । ਖ਼ੈਗੀ 
ਭਏ ਤਬਹਿ ਗੁਰ ਨਾਹਿ'/ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਵਧਹਿ ਖਾਲਸਾ ਐਸੇਉਪਬਨ ਮਹਿ 
ਤਰੁ ਸਿੰਚਤਿ ਜੈਸੇ” ॥੭॥ ਜਥਾ ਦੂਜ ਤੇ ਦੀਰਘ ਚੈਦ। ਦਿਨਪੁਤਿ ਹੋਵਹਿ 
_ਤਥਾ ਬਿਲੰਦ । ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਕੋ ਵਿਸਾਹ ਨਹਿ ਕਰੈਂ । ਆਗੇ ਅਰਤਿ ਤਿਸੇ 
_ ਸੈਗ ਲਰੈਂ ॥੮॥ ਸਹਿ ਨ ਸਕੈ ਉਚਿਤਾ ਰਿਪੁ ਕੇਰੀ । ਹੱਥਯਾਰਨਿ ਸੇ ਜੁਟ 
ਤਿਸ ਬੇਰੀ । ਮਾਰਨ ਕੈ ਮਰਨੋ ਤਿਸ ਠੌਗਇਸ ਬਿਧਿ ਪਰੜੋ ਜਗਤ ਮਹਿ 
ਰੌਰ ॥ ੯ ॥ ਦਸ ਕੈ ਬੀਸ ਸਿੰਘ ਕਿਤ ਹੋਇ । ਤਹਾਂ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਕਰਿ 

_ ਸੋਬਿਮਿਲਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕੋ ਚਲਿ ਆਵੇਂ । ਸੁਖਦਾਨੀ ਕਹੁ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੈ 
॥ ੧੦ ॥ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਤੋ ਹੁਇ ਮੇਲ ਇਕੱਤਰ । ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਿੱਤ ਸੁ 
ਮਿੱਤਰ । ਜੋ ਮਰਿ ਜਾਵੈ ਸੁਰਗ ਸਿਧਾਵੈ । ਹੁਇ ਘਾਇਲ ਅਨੰਦੇਪੁਰਿ ਆਵੈ 
।ਕ੧॥ਸਾਲ ਪੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਦੇਤਿ । ਇਕ ਦਇ ਦਿਨ ਮਹਿ ਬਨਹਿ 
ਸੁਚੇਤ । ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸੈਭਾਰ ਉਠੇ ਰਣ ਕਰਿਬੇ । ਪੀਰਾ ਨਹੀਂ ਘਆਵ ਕੀ ਧਰਿਬੇ 
॥ ੧੨॥ ਕਾਰੀਗਰ ਅਨੌਕ ਬੁਲਵਾਏ । ਕਹਿ ਆਯੁਧ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਬਨ- 
ਵਾਏ। ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨਿ ਤੀਰ ਅਨਾਏ । ਖਰ ਖਪਰੇ ਵੌਲਾਦ ਕਰਾਏ ਤੀਕਰ ਤਕ ਟਨ ਜਲ 
"ਬਗੜੇ ਹੈਂਦੇ ਹਨ (ਅਨਯ ਪੰਥੀਆਂ ਨਾਨ) । “ਐੈਨ੍ਹੇ ਹੋਏ । “ਜੇਹੜੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਸਿੱਖਿਆ । <ਅੰਮ੍ਰਤ ਤੇ ਰਹਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । “ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੇ । <ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਘਰੀਂ 

_ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । “ਭਾਵ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੀਉਣਾ ਮਰਨਾ ਗੁਰੁ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਬਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ । "ਸਿੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਿੱਛ ਜਿਵੇ । ੯ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪੱਤਾ। 

ਆਇ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੪੯ ) ਰਿਤ ੪ । ਔਸੂ ੧੦, 

ਲਹੂ ਅਦਾ ਛਕ ੨-੬੨<੬ 
ਬਦਾਮਚੇ! ਆਦਿਕ ਘਨੇ । ਏਕ ਮੁਹਰ ਕੈਚਨ ਕੇ ਸਨੇਂ ॥ ੧੪ ॥ ਬਾਨ 
ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਗੁਰ ਬਨਵਾਏ । ਜਿਨ ਤੇ ਢਾਹਤਿ ਦੁਸ਼ਟ ਖਪਾਏ । ਪੁਰਿ ਮੁਲ- 
ਤਾਨ ਆਦਿ ਤੇ ਦੂਰ । ਦੀਹ ਕਠੋਰ ਕੁਦੈਡਹਿ ਰੂਰ” ॥ ੧੫ ॥ ਤਾਂਹਿ 
ਬਠਾਇ ਆਨਿ ਗੁਰ ਦੇਤਿ । ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੌ ਲੋਤਿ । ਕਿਤ ਤੇ 
ਤੋਮਰ, ਤਰ“ ਤਰਵਾਰੈਂ । ਆਨੈ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਅਬਿਚਾਰੇਤਂ ॥੧੬॥ਅਧਿਕ 
ਦਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲੇ ਜਾਂਗਿਰੀਝਹਿਂ ਮੌਜ”ਦੇਤਿ ਗੁਰ ਤਾਂਗਿਅਨਿਕ ਬਿਧਿਨਿ 
ਕੀ ਬਨਹਿੰ ਤੁਵੈਗ । ਲਘ ਦੀਰਘ ਸੁੰਦਰ ਸਰਬੈਗ ॥ ੧੭ ॥ ਸਤਿਗੁਰ 
ਚਵਹਿ ਅਖੇਰ ਬਹਾਨੇ । ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਗਿ ਦੂਨ ਪਯਾਨੇ । ਜਹਿੰ ਜਾਨਤਿ 
ਬੇਮੁਖ ਕੋ ਬਾਸਾ । ਤਹਾਂ ਜਾਇ ਪਭੁ ਕਰਨਿ ਬਿਠਾਸ਼ਾ॥ ੧੮॥ ਸਹਿ ਨ 
`ਸਕਹਿੰਗੁਰਕੀ ਅਸਵਾਰੀ।ਨਿਕਸੀਹੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਗਹਿ ਭਾਰੀ।ਸ਼ਕਤੀ', 
'ਸੇਲੋਂ; ਸਾਂਗ; ਸਰੋਹੀ । ਅਰਹਿ ਆਨਿ ਖਲ ਮੂਰਖ ਦੋਹੀ ॥ ੧੯॥ ਤਿਨ 
ਕਹੁ ਮਾਰਿ ਕੂਟ ਗੁਰ ਆਵੈਂ ।ਕ੍ਰਿਖੀ ਸਕਲ ਕੀ ਕਹੀ ਕਰਾਵੈਂ । ਨਿਤ 

ਚਵਹਿ ਖਾਲਸਾ ਦੂਣ। ਦਿਨ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਦੂਨ ਚਗੂਣ ॥੨੦॥ ਜੋ 
ਮੈਗਤਿ ਕੋ ਆਵਤਿ ਰੋਕੈ।ਸੋਤਤਕਾਲ ਸ਼ੋਕ ਅਵਿਲੋਕੈਗਾਮ ਦ ਤੀਨਕ' 
ਮਾਰਿ ਨਿਵਾਰੇ । ਕਰਯੋ ਥੇਹ ਘਰ ਢਾਹਤਿ ਸਾਰੇ ॥੨੧॥ ਯਾਂਤੇਂ ਪਰੀ ਧਾਂਕ 
ਜਹਿਂ ਕਹਾਂ। ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਨ ਕਹੈ ਕੁਛ ਕਹਾਂ। ਬੀਚ ਸਿੰਘ” ਹੁਇ ਆਯੁਧ 
ਧਾਰੀ। ਫਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗਰਜਿ ਉਚਾਰੀ॥੨੨॥ਵਧੇ ਖਾਲਸਾ ਅਨਗਨ ਜਜੋਂ 
ਜਯੋਂ।ਧੁਮਧਾਮ ਕੋ ਘਾਲਤਿ ਤਜੋਂਤਯੋ।ਜੋ ਤਰਕਨਕੇ ਬਨਤਿ ਬਿਗਾਰੀ"। 
ਹਤੇ ਦੀਨ ਰਹਿ ਨਿਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ॥ ੨੩॥ ਸੋ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਲੀਕੈ । 
ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਆਪਣੇ ਸੈਗ ਸਜੈ ਕੈ । ਸੋ ਪਤਿਸ਼ਾਹਨ ਕੋ ਪਤਿਸ਼ਾਹੂਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪੂ 
ਤੇ ਬਦਹਿੰ ਨ ਕਾਹੂ॥੨੪॥ ਜੋ ਬੋਲਹਿ ਕਣੁ ਬਾਕ ਅਲਪ ਹੀ% 
ਪੰਕਂਕਰ ਦੀ ਫਲੀ ਵਾਂਡ ਮੁਖੀ ਦੈਂਦੇ ਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤੀਰ ਦੀ । “ਮੇਂਡੀਦੇ 1 ਮੂੰਹ ਵਰਗੀ ਮੁਖੀ 
ਵਾਲੇ । ਬਦਾਮ ਫਰਗੀ ਮੁਖੀ ਵਾਲੇ । $ਗਾਰੀ, ਸਖਤ ਤੇ ਸੁਹਣੇ ਧਨੁਖ । ੫ਬ੍ਹੁਤੀਆਂ । ਰ 
#(ਅਬਿਚਾਰੈ ਭਾਵ] ਸੱਤੇ ਸਿਧ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ( ਅ) ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ 
ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ( ਜਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਅਬਿ=ਉਸੇ ਵੇਲ, ਚਾਰੇ=) ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਹੈ । “ਬਖਸ਼ਸ਼ । 
“ਬਰਛੀ । €ਦੇ ਤਿੱਨ ਕੁ; ਨੌਹ ਬਜਰੂੜ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਗਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ । 
“੧(ਸੰਗਤ) ਵਿਚ.ਸੰਘ, "'ਬਿਗਾਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ । ਨੂੰ ਬਿਦਦੇ ਨਹੀਂ । "੧ਬੁਹੜ 
ਜਿਹਾ ਬੀ । ਮਪ ਵਿਉਂ-ਜਾਪੰਦਾਹ।-ਦਲਨੋ ਲਬ ਬਿ 



ਲੀ.” 
ਪ੍ਰਹਾਰਹਿ ਸ਼ੱਤ ਸ ਥਪਹੀ' । ਖੱਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਸੈਂ ਸ਼ਕਤਿ” । ਪੁਨ ਹੋਵਹਿੰ 
ਬਸਤਨਿ ਖੈਜੌਗਤ” ॥੨੫॥ਮਹਾਂ ਰੈਕ ਜੋ ਦੀਨ ਸਦਾਈ । ਜੋਧਾ ਬਨਹਿੰ 

` ਨ ਮਿਟਹਿੰ ਕਦਾਈ । ਜਿਨ ਕੈ ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਨ ਕੋਈ । ਸੋ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਤੋ 

ਉੱਤਮ ਹੋਈ ॥ ੨੬॥ ਜਿਨ ਕੀ ਕੁਲ ਮੂਢਨਿ ਕੀ ਮਹਾਂ । ਅੱਖਰ ਭੇਵ 

ਨ ਜਾਨਹਿੰ ਕਹਾਂ । ਸੋ ਪੰਡਤਿ ਪਢਿ ਪਢਿ ਤਬਿ ਬਨੌ।ਨਿਜ ਸਮਤਾ ਕਿਸ਼ 

ਕੋ ਨਹਿੰ ਗਿਨੇਂ॥੨੭॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਰੁਨਾਂ । ਪਾਇ ਭਲੇ 
ਚ ਜੁਗ ਚਾਰੋ ਬਰਨਾ । ਇਮ ਗਾਦਰੰ ਤੋ ਸ਼ੇਰ ਬਨਾਏ/ਬਾਇਸਂ ਹੈਸ-ਚਾਲ 

ਸਿਖਰਾਏ ॥੨੮॥ਮਿਹਨਤ ਕਰਹਿ ਮਜੂਰੀ ਪਾਵਹਿ । ਸੋ ਹਯ ਗਯ ਚੰਢ 

ਪੰਥ ਸਿਧਾਵਹਿ।ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਨ ਜਾਨਹਿਂ ਜੋਉਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰੇ ਤਰਿ” 
ਸੋਉ ॥ ੨੯॥ ਕੌਨ ਕੌਨ ਇਸ ਬਿਧਿ ਬਡਿਆਈ । ਕਲਗੀਧਰ ਕੀ 
ਕਹਹਿਂ ਬਨਾਈ । ਆਗੇ ਜਗ ਮਹਿ ਭਯੋ ਨ ਕੋਊ।ਇਮ ਉਪਕਾਰ ਕਰਹਿ 

ਜਗ ਜੋਊ ॥ ੩੦॥ ਰਾਮ ਚੈਦ ਆਦਿਕ ਅਵਤਾਰ। ਕਰੇ ਤਿਨਹੁੰ ਭੀ 

ਬਡ ਉਪਕਾਰ । ਬਿਦਤਿ ਅਹੈਂ ਜਗ ਨਾਂਹਿ ਨ ਛਾਨੰ । ਸੁਨਿ ਪਠਿ ਕਥਾ 

ਸੁਮਤਿ ਸਭਿ ਜਾਨੋ' ॥੩੧॥ ਜਥਾ ਜੋਗ ਜੇ ਕਰਹਿ ਬਿਚਾਰਨ` । ਇਨਹੁੰ 

_ਸਾਰਥੇ੯ ਭੇ ਉਪਕਾਰ ਨ । ਮੂਢ ਰੈਕ ਜੋ ਪੁਸ਼ਤਨ ਕੇਰੇ'” । ਜੁਗ ਲੋਕਨਿ 
ਸੁਖ ਤਿਨਹੁੰ ਘਨੇਰੇ ॥ ੩੨॥ ਜ਼ਾਹਰ ਮਹਾਂ ਜਗਤ ਮਹੁੰ ਸਾਰੈ। ਪੈਨ ਖੈਨ 

ਗੁਰ ਪਰਮ ਉਦਾਰੇ । ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਲਖਿ ਪਰੇ ਨ ਸ਼ਰਨੀ । ਹਿੰਦੂ ਜਨਮ 
ਨ ਲਖਿ ਗੁਰ ਕਰਨੀ ॥ ੩੩॥ ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਕੌ ਰਾਖਨਿ ਕੀਨਾ । ਰਾਜ 

ਤੇਜ ਤਰਕਨਿ ਕੌ ਛੀਨਾ । ਅਸ ਮਹਿਮਾ ਕੌ ਜਾਨੈ ਜੋਇ ਨ । ਅਸ ਕ੍ਰਿਤ- 

ਘਨੀ ਤਿਨੈ ਸਮ ਕੋਇ ਨ#॥੩੪॥ ਧਨ ਧੈਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖਦਾਤੇ।ਕਰਜੋ 

ਖਾਲਸਾ ਪਗਟ ਬਿਧਾਤੇ। ਅਵਿਨੀ ਭਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਕਾਰਨ । ਰਚਜੋ ਬੈਰ 

ਤੁਰਕਨਿ ਮੈਗ ਦਾਰੁਨ ॥੩੫॥ ਗਿਰਪਤਿ ਸੈਗ ਬ੍ਰਿਧਾਯਹੁ ੜੇਰੇ । ਜਿਸ ਤੋ 
ਆਨਹਿਂ ਤਰਕ ਘਨੌਰੇ।-ਜਜੋਂ ਜਯੋਂ ਆਵਹਿੰ ਤਯੋਂ ਤਜੋਂ ਘਾਵਹਿੰ-।ਇਹੀ 

ਬਯੋਂਤ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਨਾਵਹਿੰ ॥ ੩੬॥ ਭੀਮਚੈਦ ਆਦਿਕ _ਸਭਿ ਰਾਜੇ । 

__ "ਠੱਪ ਦੇ ਹਨ । (ਇਕ) ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ । " ਦੂਜਾ ) ਫਿਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ 

ਹੋਣਾ । ੯ਚਹ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਂਚ ਗ਼ਲਜੁਗ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ-ਕ੍ਰਿਪਾ । “ਗਿੱਦੜ । 

__ ਓਕਾਵਾਂ ਨੂੰ । “ਤਰ ਗਏ।ਦਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤ।੯ਭਾਵ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਵਰਗੇ'''ਪੀਹੜੀਆਂ ਦੇ। _ 

#ਇਸ ਖਗਾਲ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲਮੀਕ ਰਾਮਾਯਣ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਚ ਬੀ ਦਿਤਾ ਹੈ:- 

_ਸੋਰਠਾ-ਹਿੰਦੁ ਜਨਮ ਹੁਇ ਜੋਨ ਗੁਰ ਉਪਕਾਰ ਨ ਲਖਿ ਭੱਜੈ/ ____ 

_ਅਧਮ ਕਿਤਘਨੀ ਕੌਨ ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੇ ਬਿਚਾਰੀਏ ॥ _[ਲੰਕਾਂ ਕਾਂਡ, ਸ: ੧ 
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(੪੪0 (੫੨੫੧) ੪। ਅੰਸੂ੧੧ 
_ਮਿਲਕੋ ਨ ਗੁਰ ਸਮ, ਕਰਹਿ ਕੁਕਾਜੇ । ਗੁਰ ਨ ੜੇ ਪੋਰਨ ਕਰੈ । 
ਤੁਰਕ ਸ਼ਰਨਿ ਪਹੁੰਚਨਿ ਚਿਤ ਧਰੈ।੩੭॥ਨਿਤ ਪੁਕਾਰ ਪਰਜਾ ਕੀ ਸੁਨੈ'। 
ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਰਾਜੋ ਜਤਨਨਿ ਗਨੈ।“ਦਿੱਲੀ ਚਲਹਿ ਕਹਹਿੰ ਹੈ ਅਰ੍ਹਿਵਾਲ। 
ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸੂਬਾ ਰਿਸਹਿ ਬਿਸਾਲ ॥੩੮॥-ਇਕ ਉਮਰਾਵ ਪੈਂਡਖਾਂ ਮਾਰਾ 
ਦੀਨਬੇਗ ਘਾਯਲ ਕਰਿ ਡਾਰਾ । ਸੈਨਾ ਦੀਰਘ ਮਾਰਿ ਪਲਾਈ । ਕਿਮ 
ਹਮਰੋ ਦਲ ਠਹਿਰ ਸਕਾਈ ॥ ੩੯ ॥ ਸ਼ਾਹ ਚਵ਼ਜੋ ਗਾ ਦੱਖਣ ਬਿਥੈ-। 
ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਗਰੀ ਬਿਧਿ ਲਿਥੈ । ਹਮ ਭੀ ਅਪਨੇ ਸਚਿਵ ਪਠਾਵਹਿੰ। ਗੁਰ 
ਜਬਰੀ ਕੋ ਸਰਬ ਸੁਨਾਵਹਿਂ ॥ ੪੦ । ਰਿਸਹਿ ਸ਼ਾਹ ਸੁਨਿ ਧੂਮ ਬਿਸਾਲਾ । 
ਪੁਨ ਲਸ਼ਕਰ ਭੇਜਹਿ ਇਤ ਜਾਲਾ।ਤਬਿ ਅਨੰਦਪਰਿ ਕੋ ਛੁਰਵਾਇ। ਗੁਰ 

___ ਕੋ ਹਤਹਿਂ ਕਿ ਦੇਹਿ ਪਲਾਇ॥ ੪੧॥ ਤਬਿ ਠਹਿਰੈਗੋ ਰਜ ਹਮਾਰਾ । 
ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਗਿਰਪਤਿਨਿ ਬਿਚਾਰਾਭਏ ਤਯਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕਹੁ ਜਾਨੋ।ਲਈ 
ਉਪਾਇਨ ਮੋਲ ਮਹਾਨੇਂ ॥ ੪੨॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਚਤੁਰਥ 
ਰੁੱਤੇ “ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ” ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਦਸਮੋ ਅੰਸੂ ॥੧੦॥ _੧੧. ਰਾ ਜਾਲ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਸ ਬਿਧਿ ਦੁਖ ਤੋਂ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਕੋ ਕਰਤਿ ਮਿਲਤਿ ਗਿਰਰਾਜ੧ 
ਹੈਡੂਰੀਏ ਸੁਨਿ ਸਕਲ ਕਰਨਿ ਪੁਕਾਰ ਕੁਕਾਜ?॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਚਢਿ 

ਆਇ ਮਿਲਜੋ ਤਿਹ ਕਾਲ । ਭਾਖੋ ਮੁਖ ਤੇ ਸਭਿ ਅਹਿਵਾਲ/ਗਰ 
ਤੇ ਤ੍ਰਾਸ[ਭਯੋ ਸਭਿ ਰਾਜੇ । ਲੂਟ ਕੂਟ ਕਰਿ ਲੀਨਿ ਕੁਕਾਜੇ ॥ ੨॥ ਏਕ 
ਹੋਇ ਕਰਿ ਸੈਨ ਸਕੇਲੋ'। ਤੀਨ ਲਾਖ ਗਿਨਤੀ ਹੁਇ ਮੇਲੇ । ਕਹਾਂ ਗੁਰੁ 
ਢਿਗ ਸਿੰਘ ਇਤੇਕ । ਜਿਸਤੇ ਰਹਿ ਮਵਾਸ ਗਹਿ ਟੈਕ।੩॥ਘੇਰਹਿੰ ਚਹੁੰ- 
ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਕਰਿ ਭੋਰੇ । ਨਹਿ ਅੰਤਰ ਕੁਛ ਜਮਾ ਘਨੌਰੇ” । ਕੋਤਿਕ ਦਿਨ 
ਮਹਿ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਰਹਿਨਾਂਹਿ ਤ ਹੇਲ ਘਾਲਿਗਢ ਮਾਰਹਿੰ ॥ ੪ ॥ ਜੇ 
ਐਸੇ ਹੀ ਕਛ ਬਨ ਜਾਇ । ਰਹੈ ਮਵਾਸ ਮਾਰ ਨਹਿ ਖਾਇ । ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ 
ਕੈ ਪਾਸ ਪਧਾਰਨਿ । ਜਥਾ ਜੋਗ ਹ੍ਰੈ ਕਰਹੁ ਬਿਚਾਰਨਿ ॥੫ ॥ ਤਿਿਪਤ ਭਏ 
ਨਹਿ ਲਰਿ ਕਰਿ ਕਬਿਹੂੰਬਿਨਾ ਲਰੇ ਕਰਿ ਗਮਨਹੁੰ ਅਬਿਹੂੰ । ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਂ- 
ਕਰੇ ਗੂਜਰ ਬਾਸਾ । ਲਰਿਬੇ ਬਿਖੈ ਬਲੀ ਬਿਨ ਤਾਸਾਂ॥ ੬ ॥ ਤਥਾ ਗ੍ਰਾਮ 

੧ਰਜੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । “ਸਲਾਹ। <ਪਹਾੜੀਏ ਰਾਜੇ । £ਖੋਣਾ ਕੌਮ (ਅਰਥਾਤ) (ਅਰਬਾਤ) 
ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੁਣਕੇ । “ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਇਕ ਹੋਕੇ ਜੇ ਸੈਨਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ । 
੬ਅਸਰਾ ਫੜ ਕੇ । “(ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ) ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹਨ । "ਹੱਲਾ 
ਕਰਕੇ । ੯ਅਸੀਂ ਰੱਜਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀ ਲੜੇ । 



ਤਘਰ ਬਸਿ ਘਨੇ । ਸਭਿ ਕੋ ਗੁਰ ਦਲ ਦੇ ਦੁਖ ਹਨੋ" । ਤਿਨ ਸਭਿਹਿਨਿ 

ਕੋ ਲੋਹ ਬੁਲਾਈ । ਹੋਇ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਮਿਲਿ ਇਕ ਥਾਂਈ ॥੭॥ ਸੈਨ ਸਮੇਤ 

ਕਟੋਚਿ' ਹਕਾਂਰਹੁ । ਜੈਮੂ ਤੇ ਬੁਲਾਇ ਸਤਿਕਾਰਹੁ । ਲੂਰ ਪੁਰੇ ਕੌ ਰਾਜਾ 
ਆਵਹਿ । ਮੰਡਸਪਤੀ%, ਭੁਟੌਤੀ ਧਾਵਹਿ॥੮॥ਕੁੱਲੂ ਕੈਂਠਲਭੂਪ ਗੁਲੋਰੀ। 
ਆਇ ਦੜੇਲਨ ਪਤਿ ਚੈਦੇਰੀ । ਸਿਰੀ ਨਗਰ“ ਤੇ ̀ਚਸੂੰ ਬਿਸ਼ਾਲਾ । 

_ ਨ੍ਰਿਪ ਬਿਸ਼ਹਰ£ ਤੇ ਸੁਭਟ ਕਰਾਲਾ॥੯॥ਸੈਨ ਸਹਿਤ ਡਢਵਾਰੀ ਆਵ|ਹ। 

ਸਭਿ ਸੋਂ ਲਿਖਹ-ਕਿ ਭੂਪ ਬੁਲਾਵਹਿੰ। ਜੋ ਇਸ ਸਮੈ ਨ ਮਿਲਿ ਹੈ 

ਆਈ। ਸੋ ਸਭਿ ਕੋ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਨ ਜਾਈ-॥੧੦॥ ਕਰਿ ਉਦਯੋਗ” ਪ੍ਰਥਮ 

ਤੂੰ ਆਪ। ਪੁਨ ਸਭਿ ਮਿਲਹਿ ਬਿਲੌਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪਗਇਮ ਹੈਡੂਰੀਏ ਮਸਲਤ 
ਦੀਨੀ । ਭੀਮਚੈਦ ਚਿਤਵਤਿ ਚਿਤ ਦੀਨੀ॥ ੧੧ ॥ “ਸਨਿ ਭ੍ਰਾਂਤਾ ! 
ਕਹਿ ਨੀਕੀ ਬਾਤਿ । ਅਬਿ ਲੌ ਹਮ ਨ ਲਰੇ ਭਲਿ ਭਾਂਤਿ । ਸਭਿ ਇਕ 

_ਬਲ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਜੇ ਲਰਹਿਂ। ਪੁਨ ਹਮ ਆਗੇ ਕੌਨ ਸੁ ਅਰਹਿ ॥ ੧੨॥ 

ਅਪਰਨਿ ਕੀ ਗਿਨਤੀ ਕਹੁ ਕਹਾਂ । ਚਿੰਤਾ ਪਰਹਿ ਸ਼ਾਹ ਕੌ ਮਹਾਂ। ਤਵ 
ਉੱਦਮ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਧਿ ਬਨੈਜੋਦਨ ਮਿਲਹਿ ਅਬਿ ਡਿਹ ਸਭਿ ਹਨੈ' ॥੧੩॥ 

ਇਹ ਡਰ ਸਭਿ ਕੋ ਲਿਖਹ ਪਠਾਵਹੁ ।-ਗੁਰ ਪਰ ਹੈੈ ਮੁਹਿੰਮ, ਚਢਿ 
ਆਵਹੁ । ਨਾਂਹਿ ਤ ਸਭਿ ਕੋ ਹੈ ਦੁਖਦਾਈ । ਲੋਹਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਛਿਨਾਈ 
॥੧੪॥ ਮਿਲਿ ਕੈ ਲਰਹੁ ਬਚਜੋ ਜੋ ਚਾਹਤਿ । ਨਤੁ ਕ੍ਰਿਖਿ ਲੂਟਹਿ ਗ੍ਰਾਮਨ 
ਦਾਹਤਿ"'। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਕਰਿ ਕਰਿ ਨਿਜ ਚਮੂ। ਤੂਰਨ ਮਿਲਹੁ ਆਨ 
ਕਰਿ ਹਮੁੰ-? ॥੧੫॥ ਦੋਨਹੁੰ ਨ੍ਰਿਪ ਮਸਲਤ ਕੌ ਧਰਿਕੈ । ਲਿਖੇ ਪੱਤ ਸਭਿ 
ਸੋਂ ਹਿਤ ਕਰਿਕੌ। ਦਲ ਆਰਾਸਤ ਅਪਨੇ ਕੀਨਾ। ਜੈਗ ਸਮਾਨ ਸੰਭਨਿ 

`ਕੌ ਦੀਨਾ ॥ ੧੬॥ ਸੈਲਨਾਬ ਜੇਤਿਕ ਸੁਨਿ ਸਾਰੇ । ਭੀਮਚੈਦ ਨਿਿਪ 
ਬਡੋ ਹਕਾਰੇ”। ਜੋਰਿ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਚਮੂੰ ਘਨੇਂਰੀ। ਸਭਿ ਮਉਜੂਦ ਭਏ ਤਿੰਸ 

_ ਬੋਰੀ ॥ ੧੭ ॥ ਕਰਯੋ ਸਿਵਰ ਦੂਣ ਜੁ ਕਹਿਲੂਰ । ਦੇਖਿ ਦੋਖਿ ਨ੍ਰਿਪ ਹੋਤਿ 
_ਗ਼ਰੂਰ। ਦਾਨ ਮਾਨ ਸਕਲਨਨ ਕੋ ਕਰਯੋ ।ਖਾਠ ਪਾਨ ਆਦਿਕ ਸੁਖ 

“ਦੁੱਖ ਦੇਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਲ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ । “ਕਟੋਚੀਆ । <ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਅਜ ਕਲ ਇਹ 
_ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਯੋਂਬਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਹੈ । “ਗੜ੍ਵਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ । 

ਝਰਾਮਪੁਰ ਬੁਸ਼ਹਰ । “ਉੱਦਮ । "ਚਿਤ ਦੇਕੇ ਚਿਤਵਨ ̀ ਛੱਲਾ ਦਰਜੀ “ਓਸਾੜਕੇ । 
੧੧ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ [ਫਾ:, ੭ ਆਰਾਸਤਹ]। ਵਿ ਰ੍ 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੫੨੫੨) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਸੂ ੧੧, 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੫੩ ) ਰਿਤ ੪ । ਅਹ ੧੧. _ 

ਧਰਜੋ ॥੧੮॥ਸਪੀਤ ਜਬਾ ਸੁਖ ਰਾਤ । ਭਈ ਪਾਤ ਨਿਜ ਸਕਾ 

ਲਗਾਈ । ਭੀਮ ਹੈਦ ਬਡ ਫਰਸ਼ ਕਰਾਏ । ਸੈਲਨਾਬ ਸਗਜੇ ਤਬਿ ਆਏ 
॥ ੧੯॥ ਖੜਗ ਸਿਪਰ ਸਰ ਧਨੁਖ ਕਰਾਲੋ । ਅਪਨੇ ਸਜਾਇ 

ਬਿਸਾਲੇ । ਪ੍ਰਥਮ ਹੈਡੂਰੀ ਅਰੁ ਜਸੁਵਾਲ। ਗਰਬ ਕਟੋਚੀ ਆਇ ਉਤਾਲ 
॥ ੨੦॥ ਨਾਮ ਘਮੰਡ ਚੈਦ ਤਿਸ ਕੇਰਾ । ਬੈਠੇ ਸਭਾ ਬਿਥੋ ਨ੍ਰਿਪ ਹੇਰਾਂ । 

ਜੈਮੁ ਨਾਥ ਆਦਿ ਸਭਿ ਆਏ। ਭੀਮਚੇਦ ਸਨਮਾਨਿ ਬਿਠਾਏ॥੨੧॥ ਗਨ 

ਰਾਜਨਿ ਕੀ ਸਭਾ ਮੜਾਰਾ।ਕਹਿਲੂਰੀ ਮਹਿਪਾਲ ਉਚਾਰ। “ਸਭਿ ਕੋ ਹਿਤ 

ਲਿਹੁ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰੀ । ਪ੍ਰਗਟਯੋ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਖਾਲਸਾ ਭਾਰੀ ॥ ੨੨॥ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ 

ਅਰੁ ਭੈਦ ਉਪਾਇ। ਗੁਰੁ ਕੇ ਸੈਗ ਨੌ ਇਹੁ ਬਨਿ ਆਇ। ਕਰੀ ਸ਼ਾਮ 

ਤਬਿ ਕਹੀ ਕਰਾਵੈ' । ਖੇਤੀ ਵਹਿਰ ਨ ਪਾਕਨ ਪਾਵੈ ॥ ੨੩॥ ਦਾਮ ਦੇਹਿ 

ਪਨ ਲੂਟਹਿ ਗ੍ਰਾਮ । ਸਭਿ ਦਿਸ਼ਿ ਪਾਈ ਖੂੰਮਨ ਧਾਮ ਭੋਦ ਨ ਬਨ 

ਗੁਰੂ ਸਿਖ ਅਹੈੱ£। ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤੇ ਰਹੈਂ” ॥ ੨੪॥ ਇਹ ਬਿਖਾਦ 

ਕਛ ਮੋਕਹੁ ਨਾਂਹੀ“ । ਸੈਸੈ ਸਭਿ ਕੈ ਰਾਜਨਿ ਮਾਂਹੀ । ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਵਧੀਹ 
ਪਾਹੁਲਾਂ ਲੈਤਿ । ਆਠਹੁੰ ਜਾਮ ਲਰਨਿ ਸਨ ਹੇਤ ॥ ੨੫ ॥ ਅਬਿ ਉਪਾਵ 

ਸਭਿ ਤੇ ਹੁਇ ਆਵੈ । ਮਿਲਹੁ ਲਰਹੁ ਗੁਰੁਪੁਰਾ ਛਿਨਾਵੈਂ । ਰਾਖਜੋ ਚਹੈ 

_ ਮੇਲ ਸਭਿ ਰਾਜਨਿ । ਕਰਹਿ ਸੁਧਾਗੰਨ ਅਪਨੇ ਕਾਜਨਿ ॥੨੬॥ ਸੋ ਅਬਿ 

ਚਲਹਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਲਰਿਬੇ । ਪੁਨ ਸੁਖ ਸਾਬ ਰਾਂਜ ਨਿਜ ਕਰਿਬੇ। ਜੋ 

ਮਿਟਿ ਰਹਹਿ ਨ ਆਛੀ ਤਾਂਹਿ।ਰਿਪ ਸਭਿ ਕੋਨਹਿ ਮੇਲੀ ਕਾਂਹਿ' ॥੨੭॥ 

ਸਨਤਿ ਕਟੋਚ ਹੈਡੂਰੀ ਕਹੈ/ਰਾਜੇ ਸਕਲ ਮਿਲੋਂ ਅਬਿ ਅਹੈਂ।ਨਹੈ ਆਛੀ 
ਕਿਸ ਕੋ ਇਹ ਬਾਤ । ਬਿਗਰਹੈਂ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਿਨ ਰਾਤ ॥ ੨੮॥ ਹੋਤਿ 

ਪਰਾਤਿ ਕੇ ਕੂਚ ਕਰੀਜੈ। ਘੇਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰਿ ਕਰ ਲੀਜੈ । ਬਸੈ ਅਪਰ 

“ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀਆੰ ਦੀ ਕਹੀ ਕਰਾਵੇਚਦ[-ਛਾਮ=ਸਿੱਤ੍ਤਾ । ਦਾਮੰ=ਦਾਮ 
ਦੇਣਾ ਭਾਵ ਧਨ ਦੇਕੇ ਵਸ਼ ਕਰਨਾ । ਭੇਦ=ਫਰਕ ਪਾਉਣ£ਵੈਚੀ ਦੇ ਚ ਫੁਟ, . 

ਪਾਉਣੀ] । “ਜੇ ਦਾਮ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟਣਗੇ । ₹ਭੇਦ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾਂ ( ਕਿਉਂਕਿ _ 

ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਬੰਧ) ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੈ। “ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ 

ਕੀਕੂੰ ਫਟਣਗੇ) । “ਦੁਖ ਕੁਛ ਮੈਂ (ਇਕੱਲੇ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ । #ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਗੰਟਆ ਰਹੇ । 

#ਇਹ ਰਾਜਾ ਦੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋ 

ਰਾਜੇ ਸ਼ੁਲਹ ਸਾਲਸੀ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਲ ਦੇਕੇ ਚਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਰੰਹੇ ਹਨ। , 
ਦਾਮ ਰਾਜਿਆਂ ਕਦੇ ਦਿਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੫੪ ) ਰਿਤੁ ੪ । ਔਹ ੧੧. 
ਬਲ, ਗੁਰੂ ਨਿਕਾਸਹੁ । ਤਿਤਿਕ ਸਿੰਘ ਲਰਿ ਸਕਲ ਬਿਨਾਸਹ? ॥ ੨੯॥ 
ਕਹਜੋ ਕੋਸਰੀਚੈਦ ਸਭਿਨਿ ਮੈਂ । “ਕੌਨ ਮੁਰੈਗੋ ਭ੍ਰਾਤਨਿ ਰਨ ਮੈਂ” । ਤਨ 
ਮਨ ਧਨ ਕਰਿ ਸਗਲੇ ਲਰੈ' । ਧਰਹਿੰ ਅੱਗ ਪਗ; ਪਾਛ ਨ ਮੁਰੈਂ? ॥੩੦॥ 
ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਕਹਿ ਸਭਿਹਿਨਿ ਮਾਨੀ।ਉਠੀ ਸਭਾ ਗੇ ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਨ। 
ਲਰਨ ਸਮਾਜ ਤਯਾਰ ਤਬਿ ਕਰਯੋ । ਪੈਦਲ ਅਸਵਾਰਨ ਦਲ ਜੁਰਜੋ ॥ 
੩੧॥ ਗੁਲਕਾਂ ਗਨ ਬਰੂਦ ਬਹੰ-ਦੇਤਿ । ਨਿਜ -ਨਿਜ ਮਿਸਲਨਿ ਬਨੋ 
ਸੁਚੇਤ । ਸਗਰੀ ਰਾਤਿ ਕਰੀ ਸਭਿ ਤਜਾਰੀ । ਨਿੰਦਾ ਅਲਪ ਬਿਲੋਚਨ 
ਧਾਰੀ ॥ ੩੨ ॥ ਭਈ ਪ੍ਰਤਿ ਆਲਸ ਕੋ ਟਾਰਾ । ਭੀਮਚੇਦ ਬਜਵਾਇ 
ਨਗਾਰਾ । ਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ ਬਸਤਨਿ ਕੋ ਪਾਏ । ਖੜਗ ਸਿਪਰ ਅਪਣੇ ਅੰਗ 
ਲਾਏ ॥ ੩੩ ॥ ਚੜ ਗਜ ਪਰੇ ਲੋ ਰਾਜਨਿ ਸੈਗ । ਸਭਿ ਕੇ ਦੁੰਦਭਿ ਬਜੇ 
ਉਤੈਗ । ਇਕ ਦਵਿ ਕੌਸ ਚਲੇ ਤਬਿ ਆਯੋ।ਵਹਿਰ ਨਿਕਸ ਕਰਿ ਸਿਵਰ 
ਲਗਾਯੋ ॥ ੩੪॥ ਮਿਲਿ ਰਾਜੇ ਗਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖਾਯੋ। ਦੂਤ ਹਾਥ ਤਤਕਾਲ 
ਪਠਾਯੋ । ਆਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨਿ ਸੁਧ ਸਾਰੀ । ਕਰੀ ਜੁੱਧ ਕੀ ਸਭਿ ਬਿਧਿ 
_ਭਜਰੀ ॥੩੫॥ ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਦਿਵਾਨ ਮਝਾਰਾਂ ।ਪਾਸ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ੋਕ ਉਦਾਰਾ। 
ਪਹੁੱਚਜੋ ਪੱਤਰ ਖੁਲਾਇ ਪਠਾਯੋ । ਧੁਨਿ ਉਚੀ ਤੇ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਯੋ:- 
॥੩੬॥ “ਸੁਨੋ ਗੁਰੂ ਜੀ!ਥਾਨ ਹਮਾਰਾ । ਜਹਿੰ ਅਠੰਦਪੁਰਿ ਬਸਜੋ ਤੁਮਾਰਾ। 
'ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਲੀਨੰ । ਹਮ ਕੋ ਕਈ ਬੇਰ ਧਨ ਦੀਨੰਂ ॥ ੩੭॥ 
ਜਬਿ ਕੋ ਬਾਸ ਆਪ ਨੌ ਕਰਗੋਤਬਿ ਕੋ ਦਯੋ ਨ;ਕਯਾ ਮਨ ਧਰਜੋ। ਅਬਹਿ 
ਆਪਨੇ ਪੰਥ ਉਪਾਯੋ । ਹਥਯਾਰਨ ਕੌ ਹਾਥ ਗਹਾਯੋ ॥ ੩੮ ॥ ਲੂਟ ਕੂਟ 
ਕਰਿ ਦੂਣ ਉਜਾਰੀ । ਲਰਨਿ ਮਰਨਿ ਨਿਤ ਧੂਮ ਉਤਾਰੀ । ਅਬਿ ਲੋ ਮੈਂ 
ਕੀਨਸਿ ਬਹੁ ਟਾਗਾ । ਦੇਨਿ ਰਹਜੋ ਧਨ, ਦੋਸ਼ ਉਜਾਰਾ” ॥ ੩੯ ॥ ਕੇਤਿਕ 
ਹਮਰੇ ਸੁਭਣ ਖਪਾਏ । ਕਿਤਿਕ ਪਰੇ ਘਾਯਲ ਦੁਖ ਪਾਏ । ਅਬਿ ਜੇ ਕਰਿ 
ਰਸ ਰਾਖਕੋ ਚਾਹਤਿ ।ਬਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਬਿਥੈ ਉਮਾਹਤਿ ॥ ੪੦॥ ਦਯਾ 
ਕਰਹੁ ਦੀਜੈ ਸਭਿ ਦਾਮੂ । ਬਸਹੁ ਆਪ ਬਿਗਰਹਿ ਨਹਿ ਕਾਮੂ । ਨਾਂਹਿ ਤ 

ਰ ੁੱਧ ਵਧੜੋ ਹੁਇ ਜੁੱਧ। ਹਿਰਵੈ ਸੁੱਧ ਵਿਚਾਰਹ ਬੁੱਜਰ ॥ ੪੧ ਉਤ ਤੁਰ 

ਗਾਈਆਂ । ਤੋਧਨ ਦੇਣਾ ਤਾੰ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਉਜਾੜ ਦਿਤਾ । 
#ਮਾਖੋਵਾਲ ਦਾ ਥੇਹ ਧਨ ਦੇਕੇ ਖਰੀਦਿਆ 'ਸੀ ਨਾਵੇ' ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ । ਬਾਰ ਬਾਰ ਧਨ 

ਦੇਣ ਢਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ', ਰਾਜਾ ਐਂਵੇ ਫਹੁ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹੋ ਰਾਜੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਮੰਗ 
0 ਤਕ 

ਰਿ % 0, 
| 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੫੫) ਰਿਤੁ ੪। ੧੨. 

ਕਨਿ ਸਨ ਬੈਰ ਤੁਮਾਰਾ। ਇਤ ਹਮ ਸਾਥ ਵਧੀ ਬਹੁ ਰਾਰਸਦੌਨਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ 
ਤੋ ਦਲ ਉਮਡਾਵੈ। ਸਭਿ ਜ੍ਗ ਸੁਭਟ' ਤਮਹੁੰ ਪਰ ਧਾਵੈਂ ॥ ੪੨॥ ॥ ਪਰਹਿ 

ਭੀਰ, ਨਹਿ ਕਛ ਬਨਆਵੈ' । ਘਰੇ ਜਾਹ ਨ ਨਿਕਸਨਿ ਪਾਵੈ 1 ਯਾਂਤੇ 
ਦੀਜਹਿ ਦੌਲਤ ਅਬੈ।ਆਗੈ ਪੰਥ' ਬਰਜ ਰਖਿ ਸਬੈ॥੪੩॥ਤਜਹ ਜੈਗ ਕੀ 

ਜ਼ੀਤਿ ਭਯਾਨਾ । ਜਿਸ ਮਹਿ ਨਿੱਤ ਬਯਾਧ ਬਿਧਿ ਨਾਨਾ । ਅਪਨੇ ਪਿਤ 

ਸਮਾਨ ਬਨ ਰਹੀਐ । ਸੈਗਤਿ ਤੋਂ ਅਕੋਰ ਗਨ ਲਹੀਐ ॥ ੪੪ ॥ ਹਮ ਕੋ 

ਦਰਬ ਬਰਖ ਪ੍ਰਤਿ ਦੀਜੈ । ਹੁਇ ਸੁਖਵਾਸੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤ)ਜੈ । ਨਾਂਹਿ ਤ 

ਛੋਡਹੁ ਕੂਮਿ ਹਮਾਰੀ । ਗਮਨ ਕਰਹੁ ਹ ਜਹਿੰ ਇੱਛ ਤਮਾਗੀ ॥੪੫ ॥ ਅਬਿ 

ਪਹੌਚ੍ਯੋ ਮੈਂ ਨਿਕਟ ਤੁਮਾਰੇ। ਚਮੂੰ ਸਮੂਹ ਮਿਲੇ ਨ੍ਰਿਪ ਸਾਰੇਛੀਨ ਸਕਲ 

ਕਢਿ ਦੈ ਹੋਂ ਬਾਹਰ । ਬਿਨਾ ਬਿਲੋਬ ਜਾਨੀਅਹਿ ਜ਼ਾਹਰ? ॥ ੪੬ ॥ ਇਮ 
ਰਾਜਨਿ ਕੋ ਲਿਖਾ ਸੁਨਾਯੋ । ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਦੈ ਕੋਧ ਬਿਰਧਾਯੋ । ਉੱਤਰ 
ਲਿਖਿਬੇ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਵਨਿ । ਧੁਨਿ ਊਝੀ ਪ੍ਰਭੁ ਕੀਨਿ ਬਤਾਵਨ ॥੪੭॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਚਤਰਬ ਰੁਤੇ “ਜੈਗ ਸਮਾਜ! ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ 
ਏਕਾਦਸ਼ਮੋ ਅੰਸੂ॥ ੧੧॥ _- ੧੨, [ਵੰਜਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ | ੍ 

ਦੌਹਰਾ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਗਰਜਿਕੈ ਮੈਘ ਮਨਿੰਦ ਬਿਲੰਦ । ਉੱਤਰ ਦਯੋ 
ਲਿਖਾਇ ਕਰਿ ਸ਼ੋਕ ਦੇਨਿ ਰਿਪੁ ਬ੍ਰਿੰਦ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ “ਸਨੀਅਹਿ ਭੀਮ- 

ਚੋਦ ਅਭਿਮਾਨੀ!ਸਭਿ ਰਾਜਨਿ ਸਨ ਦੇਹੁ ਬਖਾਨੀ। ਹਮ ਤੇ ਦਾਮ ਚਹਹਿ 

ਜੋ ਲੈੰਬੋ । ਖੜਗ ਯਾਰ ਸੋਂ ਕਰਿ ਹੈਂ ਦੈਬੋ ॥੨॥ ਤੋਮਰ ਤੀਰਨਿ ਸਾਂਗਨਿ 

ਅਨੀ।ਇਨ ਤੈ ਦੈ ਹੋਂ ਭੇਦੋਂ ਅਨੀਂ।ਸ਼ਲਖ ਤੁਢੈਗਨਿ ਬਰਖਾਂ ਗੁਲਕਨਨ । 
ਇਨ ਤੇ ਪਰਖਨ ਕਰ ਧਨ ਅਨਗਨ ॥ ੩॥ ਮੂਢ ਅਜਾਨ ਨ ਤੁਮ ਸਮ 

ਕੋਈ । ਚਹੈ' ਦਰਬ, 'ਲਹੁ ਸਨਮੁਖ ਹੋਈ । ਬਜੈ ਲੋਹ ਸੋਂ ਲੋਹ ਜੁਝਾਰੇ । 

ਲੇਹ ਪਰਖ ਤਬਿ ਦਾਮ ਕਰਾਰੇ“ ॥ ੪ ॥ ਕੌਨ ਸਨੰਹ ਰਹਯੋ ਅਬਿ ਤੋਸੋ' । 

ਕਰਿਬੋ ਢਾਹਤਿ ਆਨਿ ਕਰੋ ਸੋ।ਨਤੁ ਮਤਿ ਸਮਝਹੁ ਬਨੀਯਹਿ ਸਜਾਨੋ। 

ਪਰਹੁ ਸ਼ਰਨ ਆਵਹੁ ਬਚ ਮਾਨੋ ॥ ੫ ॥ ਜੁਗ ਲੌਂਕਨਿ ਕੋ ਸੁਖ ਕੋ ਲਹੀ- 

ਅਹਿ। ਸ਼ਰਨ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਪਰਿ ਰਹੀਅਹਿ। ਹਠ ਹੈਕਾਰ ਛੋਰਿ ਮਨ ਮੱਧੇ। 

ਮਿਲਹੁ ਆਨਿ ਕ ਕਰਿ ਰਿ ਕ ਬਧ ਸੁੱਧੇ॥੬॥ ਗੁਰ ਘਰ ਤੋ ਚਾਹਹੁ ਸੋ ਪਾਵਹੁ। 

"ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸੂਰਮੇ । “ਅਗਾਂ ̀ ਲਈ (ਖਾਲਨ) ਪੰਥ ਨੂੰ । “ਭਾਵ ਦਿਆੰਗੇ । £(ਤੇਰੀ) 

ਫੌਜ ਨੂੰ ̀ਵਿੰਨ੍ਹਕੇ । ਭਾਵ ਰੁਪਏ ਫਣਕਾਕੇ ਪਰਖਕੇ ਲੈਦੇ । $ਲਹੀਂ ਤਾੰ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ 

ਸਮਬਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ___ _ ( ੫੨੫੬) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੱਸੂ ੧੨, 

ਰਾਜ ਸਮਾਂਜ ਭਲੇ ਬਿਰਧਾਵਹਾਂ । ਜੇ ਅਭਿਮਾਨ ਅਧਿਕ ਤੁਵ ਮਨ ਮੈਂ । 

ਬਾਂਛਤਿ ਮਲ ਕਰਯੋ ਚਹਿੰ ਰਨ ਮੈਂ॥੭॥ਮੁਕਰ ਮਠਿੰਦ' ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਹੈ। 

ਰਿਦੈ ਭਾਵਨਾ ਤਿਮ ਫਲ ਲਹੈ । ਸੇਵਕ ਬਨੈ ਅਨਿਕ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਕਰਜੋ 

ਦੈਸ਼ ਜੇ ਕੋਧ ਉਪਾਏ” ॥ ੮ ॥ ਤੋਂ ਮਗ ਮਹਿੰ ਪਗ ਧਰਹ ਉਤਾਲੇ । ਨਹਿ 
ਪੀਵਹ ਜਲ ਬੈਠਿ ਸੁਖਾਲੋ।ਰੈਨ ਬਸਨਿ ਕੀ ਹ੍ਰੈ ਤੁਹਿ ਆਨ” । ਹੇਰਹੁ ਰਣ 
ਘ[ਮਸਾਨੈ ਆਨਿ॥੯॥ਇਮ ਉੱਤਰ ਲਿਖਿ ਪ੍ਭੂ ਪਠਾਯੋ। ਨਿਕਟ ਗਯੋ 

ਰ ਨ੍ਰਿਪੱ9ਖੋਲਿ ਸੁਨਾਯਹੁ। ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਤਨ ਮਨ ਲਾਗਸਿ ਆਗ । ਸਹਿ ਨ 
ਸਕੜੋ ਮਨਮੂੜ੍ ਕੁਭਾਗ ॥ ੧੦॥ ਸਭਿ ਰਾਜਨ ਕੌ ਬਹੁਰ ਸੁਨਾਯੋ। “ਬਿ 

ਗਰ ਮੈਗ ਜੈਗ ਬਨਿ ਆਯੋ?। ਸੋ ਠਿਸ ਬਸਿ ਕਰਿ ਤਹਾਂ ਬਿਤਾਈ । ਭਈ 

ਪਾਤਿ ਤੇ ਚਹਤਿ ਚੜ੍ਹਾਈ ॥ ੧੧॥ ਗਿਰਨਾਬਨ ਕੇ ਬਜੇ ਨਗਾਰੇ। ਭੀਮ- 

ਚੈਦ ਹੋਯਸਿ ਤਬਿ ਤਯਾਰੇਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਸੈਨਾ ਕਰਿ ਰਾਜੇ।ਚਢੇ ਅਨੇਕ 

ਬਜਾਵਤਿ ਬਾਜੇ ॥ ੧੨ ॥ ਫਰਰੇ ਛੁਟੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਗਾਰੀ । ਮਨਹੁ ਘਟਾ 

ਕੇ ਘਨ ਅਗਵਾਰੀ£ । ਰਣਸਿੰਛੇ ਗਨ ਢੋਲ ਵਜਾਏ । ਸ਼ਲਖ ਤੁਢੈਗਨਿ 
ਕੀ ਚਲਿਵਾਏ ॥੧੩॥ ਗੁਜਰ ਜਾਤਿ ਹਜ਼ਾਰਨਿ ਰਾਊ”। ਨਾਮ ਕਹੈਂ ਜਮ- 
ਤੁੱਲਾ ਭਾਊ' । ਸੋ ਪੈਦਲ ਕੇ ਭਯਾ ਅਗਾਰੀ । ਬਰਛੀ;ਸੇਲੋ/ਸਾਂਰਨਕਟਾਰੀ 
॥੧੪॥ ਤੋਮਰ ਤਰਵਾਰਨ ਗਹਿ ਢਾਲੋਂ । ਗੁਜਰ ਰੈਘਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੁਚਾਲੋ ' । 
ਛੇਰ ਗਵਾਰਨ ਅਧਿਕ ਬਟੋਰੀ'' । ਆਗੇ ਚਲਜੋ ਦਪੁਰਿ ਓਰੀ _ 

॥੧੫॥ ਬਾਇਸ ਧਾਰਨਿ ਨਰ ਗ੍ਾਮੀਨ'ਚਲੇ ਸੈਗ ਜਿਨਕੀ ਗਿਨਤੀ ਨ। 

ਕਲਮਲਾਟ ਪੈਦਲ ਦਲ ਬੀਰੈ । ਚਮਕਹਿੰ ਆਯੁਧ ਪਰਜੋ ਬਿਹੀਰੇ 
॥ ੧੬ ॥ ਛਪਯ ॥ ਪੂਰਿ ਤਜਿਕੈ ਕਹਿਲੂਰ ਨ੍ਰਿਪਨਿ ਕੀਨਸਿ ਅਸਵਾਰੀ । 

ਮਹਰੇ ਧਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੋਰਿ ਫਰਰੇ ਇਕਬਾਰੀ । ਭੀਮਚੈਦ ਅਸਵਾਰ ਖੜਗ 

ਗਾਤ੍ਰੈ ਤਿਨ ਪਾਖ । ਡਾਲਿ ਢਾਲ ਨਿਜ ਕੌਧ ਭਲੀ ਬਿਧਿ ਸੋ ਲਫਕਾਈ। 

ਕਰਿ ਅੱਗੂ ਉਦਰ" ਜਮਧਰ ਧਰੀ ਉਤਸਾਹਤਿ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਿਯ । ਤਬਿ 
ਸ਼ ਜੇ ਕਰਕੇ ਦਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਕਸਮ । "ਆਕੇ । “ਰਾਜੇ ਦੇ। _ 

੬ਘਟਾ ਦੇ ਔੱਗੇ ਬਦਲ ਹੀ_ਹਨ_। ਗੁਜਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ । 

ਦਜਿਸ ਦਾਂ ਨਾਮ ਜਮਤੁਂਲਾ ਭਾਊ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ । ੯ਓਹ ਪੈਦਲ (ਸੈਨਾ) ਏ । "£ਖੋਟੀ ਚਾਲ ' 

ਵਾਲੇ । ੧੧ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛੇੜ(ਵਹੀਰ) । "“ੱਬਾਈ ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮਾੰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ । “''ਖਰਬਰਾਟ, 

ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ । £ਪੇਫ ਦੇ ਅੱਗੇ । #ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਸਾਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ; ਕਿ ਰਾਜੈ ਦਾ _` 

_ ਰਾਜ ਖੁਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੈ । ਰ੍ 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੫੭) ਰੁਤ ੪। ਅੰਸੂ ੧੨ 

ਬਜੀ ਖੈਬ ਦੰਦਭਿ ਅਨਿਕ ਲਰਨ ਹੇਤ ਢਿਤ ਚੋਂਪ ਲਿਯ ॥੧੭॥ ਤਿਮਹੀ 
ਚਲੜੋ ਕਟੋਚਿ ਚੌਂਪ ਚੈਚਲ ਬਹ ਬਾਜੀ" । ਜਿਸ ਕੇ ਤਨ ਬਲ ਅਧਿਕ 
ਮਨਹ ਵਫਾਂਧਤਿ ਨਟਬਾਜ਼ੀ।ਖੜਗ !: (ਲਪਰ ਕਟ ਕਸਤਿ ਤੁਰਮਤਬਿ ਤੂਰਨ 

ਬਾਜੀ੧ਬਾਜੀਬਾਜੀ ਬੇਰ ਲਰਜੋ ਜਬ ਰਾਰਹਿਂ ਬਾਜੀ। ਇਮ ਭੂਪ ਕਾਂਗੜੇਕੋਂ 
ਬਲੀ ਭਾਥਾ ਸਾਬ ਖਤੈਗ ਕਰਿ(ਚ੫ ਚਲਜਯੋ ਲਰਨਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪੁਰਖ ਸੋਂ ਦਿਸ਼ਿ 
ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਿ੍ਸ਼ਟਿ ਧਰਿ ॥੧੮॥ ਜਸੋਵਾਰੀਆ ਮਹਿਪ ਸੂਰਮਾ ਮਨ ਅਹੈ- 
ਕਾਰੀ।ਤਰਨ ਬੈਸ ਤਨ ਬਿਥੈ ਮਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਦੁਤਿਕਾਰੀ । ਕਸ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕਟ 
ਸੈਗ ਢਾਲ ਧਰਿ ਚੋਗ ਜੁ ਕਾਰੀ“। ਗਹਿ ਕਮਾਨ ਤਬਿ ਹਾਬ ਓਜ ਤੇ ਕਸ 

ਟੈਕਾਰੀਸਢਿਗ ਹਤੋ ਮਸਤ ਹਾਬੀ ਮਹਿਦ ਚਲਤਿ ਭਯੋ ਤਿਸ ਪਰ ਚਵਮੋ 
ਜਿਸ ਨਾਮ ਕੇਸਰੀ ਚੈਦ ਕਹਿਂ ਲਰਨ ਬੀਰ ਰਸ ਉਰ ਬਵਜੋ ।੧੯। ਨ੍ਰਿਪਤ 
ਹੈੜੂਰੀ ਚਢੜੋ ਧਰੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਸਭਿ ਸੈਗਾਂ । _ਰਾਜਨੀਤ ਮਹਿ ਚਤੁਰ ਕਹੈ 
ਸਭਿ ਬੁਧਿ ਉਤੈਗਾ । ਭੀਮਚੈਦ ਕੇ ਮੈਗ ਕਥੈ ਬਹੁ ਜੈਗ ਪ੍ਰਸੈਗਾ । ਪਿਖਤਿ 
ਬਾਹਿਨੀ ਬਡੀ ਚਲੀ ਜਿਮ ਉਮਡਤਿ ਗੈਗਾ । ਬਡ ਗਜ ਪਰ ਭਯੋ ਆਰੋਹ 
ਸੋ, ਚਮੂੰ ਚਮੂੰ”' ਦਹਿ ਦਿਸ਼ਿ ਚਲੀ । ਗਹਿ ਬਹੁ ਤੁਫੈਗ ਸੇਲ ਸਿਪਰ 
ਪਰਬਤ ਨਿਕਸਤਿ ਕਲਮਲੀ ॥੨੦॥ ਗਿਣਤੀ ਕਿਹ ਕਿਹ ਕਰੈ ਅਪਰ 

ਰਾਜੇ ਚਢਿ ਚਾਲੇ । ਕੁੱਲੂ; ਕੈਂਠਲ ਅਰੁ ਭੁਟੇਤ ਗਨ ਜੈਮੂੰ ਵਾਲੋ । ਪੁਨ 
ਗੁਲੇਰੀਆ ਚਵਜੋ ਔਰ ਡਢਵਾਰ ਨਰੇਸ਼ੈ । ਸਿਰੀਨਗਰ ਕੀ ਚਮੂੰ ਜ਼ਲੀਂ 
ਧਰਿ ਸ਼ਸਤੁ ਅਸ਼ੇਸ਼ੈ। ਬਡ ਪੁਰਿ ਬੁਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਭਟ ਮਿਲੇ ਪੈਦਲ ਤੋ 
ਅਸਵਾਰ ਗਨ । ਪੁਨ ਚਢਿ ਚੈਦੇਰੀਆ ਚਤੁਰ ਚਿਤ; ਚੌਕਸ" ਚੋਚਲ 

_ ਚਲਤਿ ਰਨ" ॥੨੧॥ ਠੂਰਪੁਰੀ ਸੈਗ ਸੈਨ ਚਵਜੋ ਦੁੰਦਭਿ ਬਡ ਬਾਜਯੋ । 
ਕਿਤਿਕ ਦੜੋਲੀ ਮਿਲੋ ਆਪਨੋ ਦਲ ਬਲ ਸਾਜਹੋ। ਮੰਡਸਪਤੀ"ਬਿਸਾਲ 
ਘੋੜਾ । “ਭਾਵ ਜਿਵੇ ਨਟ ਬਾਜ਼ੀ ਪਾਂਵਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ (ਘੋੜਾ) ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । “ਤਦੇ ਤੁਰਮ 

ਛੇਤੀ ਵੱਜੀ [ਸੈਸ:, ਤੂਰਮ, ਤੁਰੀ । ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਜਾ ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਪੱਛੋ' ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ, 

_ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨ ਨੂੰ ਟੰਪਣ ਆਖਦੇ ਹਨ] । “ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ ਬੇਰ=ਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰ । ਰਾਰਹਿ 
ਤਜੀ=ਜਦ ਲੜਾਈ ਘੋਰ ਹੋਈ ।-ਭਾਵ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਕਈ ਵੇਰ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਾਪ ਲੜ 

ਚੁੱਕਾ ਸੀ । (ਅ) (ਅਗੇ) ਬਾਜੀ ਵੇਰ (ਕਈ ਵਾਰ) ਜਦ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਘੌੜੇ (ਤੇ 
ਚੜ੍ਹਕੇ) ਲੜਿਆ ਸੀ । “ਕਾਲੇ ਰੈਗ ਦੀ ਢਾਲ । <੬ਕੱਸਕੇ ਟੈਕਾਰੀ । (ਅ) ਕਸ਼ਟੈਕਾਰੀ=ਕਸ਼ਟ 

ਦੇਣ ਵਾਲੀ । “ਫੌਜ ਹੀ ਫੌਜ । "ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ । ੯ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਕੇ । "?ਚਲਦਾ ਹੈ ਰਣ ਨੂੰ । 

੧ਤਿੀ ਵਾਲਾ । __”ੱਪਾ:-ਚਮਕ 



ਤੀ... -< 44 ਅਮਿਤ 
ਔਰ ਚੈਬਕਾਲ'" ਸੈਲ ਗਠ । ਨਿਜ ਨਿਜ ਬੈਧੇ ਟੋਲ ਕਹਾਂ ਕਹੀਅਹਿ 
ਗਨਨਾ ਗਨ” । ਮਗ ਚਲਤਿ ਉਡੀ ਰਜ ਗਗਨ ਕੌ ਸੂਰਜ ਤੇਜ ਅਛਾਦ 

ਸੀ ਬਹੁ ਅੰਧ ਧੁੰਧ ਸਭਿ ਦਿਸ਼ਿਨਿ ਮਹਿ ਖਰਭਰਾਟ ਸਭਿ ਗਿਰਨਿ 
ਕਿਯ ॥੨੨॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੈਨਾ ਸਕਲ ਚਲੀ ਸੈਰ! ਗਿਰਨਾਥ । 

ਪਰਿ ਅਨੰਦ ਸਨਮੁਖ ਭਈ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਰੇ ਸਭਿ ਹਾਬ ॥੨੩॥ ਰੌਪਈ॥ ਸੁਧ 
ਕੋ ਕਰਨਹਾਰ ਤਬਿ ਆਏ । ਬਿਚ ਦਿਵਾਨ ਜਹਿਂ ਗੁਰੂ ਸੁਹਾਏ/ਬੈਠੇ ਕਹਾਂ 
ਆਪ ਚਿਤ ਸ਼ਾਤੀ । ਚਢੇ ਨ੍ਰਿਪਤ ਕਰਿ ਆਂਥੇ ਰਾਤੀ₹॥ ੨੪॥ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ 
ਦਲ ਗਿਰੰਨ ਬਟੋਰਾ । ਪਹੁੰਚੇ ਲਖਹੁ ਆਪਨੀ ਓਰਾ । ਸ਼ੱਤ ਮਿੱਤਰ ਜੇ 
ਅਖਿਲ ਪਹਾਰੀ। ਅਬਿ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਹਿਤ ਆਪ ਮਝਾਰੀਂ॥੨੫॥ ਆਨੰਦ 
ਪੁਰਿ ਛੁਟਕਾਵਨਿ ਕਾਜੂ । ਸਭਿ ਆਏ ਬਡ ਕਰਜੋ ਸਮਾਜੂ। ਬਿਚ ਦਿਵਾਨ 
ਸਤਿਗਰ ਬਖਾਨਾਂ। “ਸਨਹ ਖਾਲਸਾ ! ਬਨਿ ਸਵਧਾਨਾ ॥ ੨੬ ॥ ਹੁਇ ਹੈ 
ਅਬਿ ਘਮੰਡ ਬਲਵੈਡਾ । ਮੈਘਰ ਕਰਹੁ ਬਿਲੀਦ ਪੁਚੈਡਾ । ਇਨ ਕੋ ਸਮ 
ਕੋ ਨਾਂਹਿਨ ਆਛੀ । ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਸੁਖਦ ਬਡਿ ਬਾਛੀ ॥ ੨੭ । ਨ੍ਹਿਭੈ ਜੋਗ 
ਮਹਿ ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰਹ । ਸਮੁਖ ਥਿਰਹ; ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਗਨ ਮਾਰਗ ਮਹਾਂ ਸੂਜਸੁ 
ਕੌ ਪਾਪਤਿ ਹੋਵਹੁ । ਲੋਨਿ_ਪਰਦਮਦ ਕੋ ਮੇਗ ਜੋਵਹੁ॥ ੨੮ ॥ ਸੈਮਤ 
ਘਨੌਂ ਤਪਹਿ ਤਪ ਭਾਰੇ । ਬਰਖਾ ਸੀਤ ਰੁ ਉਸ਼ਨ ਸਹਾਰੇ । ਸੈਕਟ ਅਨਿਕ 
ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਬਾਲੇ । ਸਭਿ ਜਗ-ਸੁਖ ਤੇ ਬਨਹਿ ਨਿਰਾਲੋਂ' ॥ ੨੯ ॥ ਤਿਲ . 

ਭਰ ਪਦ ਜੋਇ। ਕਰਹਿ ਜਤਨ ਜੋਗੀ ਚਹਿ ਸੋਇ। ਰਣ 
ਮਹਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਇ, ਸੋ ਪਾਵਹੁ। ਏਕ ਪਲਕ ਮਹਿ ਤਹਾਂ ਸਿਧਾਵਹੁ ॥ ੩੦ 
॥ ਜੋ ਅਥਿ ਲਰਹਿ ਮਰਹਿਂ ਸਹਿਕਾਮੀ । ਸੋ ਤੂਰਨ ਹ੍ਰੈਂ ।ਸੁਰਪੁਰਿ ਗਮੀ । 
ਤਹਿੰ ਕੇ ਸੁਖ ਭੋਗੈਂ ਚਿਤ ਕਹੈਂਂ॥ਆਦਿ ਅਪਸਰਾ ਜੇਤਿਕ ਅਹੈਂ॥੩੧॥ਪੁਨ 
ਅਵਨੀ ਪਰ ਹੁਇ ਹੈਂ ਰਾਜੇ। ਸਭਿ ਸੁਖ ਭੋਗਹਂ; ਵਧੈ ਸਮਾਜੇ।ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ 
ਬਹੁਰ ਕਮਾਇ । ਮਿਲਹਿੰ ਆਨਿ ਮੁਝ ਆਨੰਦ ਪਾਇ॥ ੩੨॥ ਜੋ ਨਿਸ਼- 
ਕਾਂਮੀ ਜੈਗ ਮਝਾਰਾ। ਮਾਰਹਿ ਮਰਹਿੰ ਗਹੇ ਹੱਥਕਾਰਾ ਮੰਦ ੯੧ ' 
ਹੀ ਰਹੈਂ । ਪਦ ਜੋਗੀਨਿ ਜੁ ਦੁਰਲਭ ਅਹੈ॥ ੩੩ ॥ ਆਰੀ 

੧੪ਬਿਆਲ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਭਾਵ ਚੰਬੇ ਦਾਂ ਰਾਜਾ । “ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਗਿਣਕੇ । ₹ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ । 
੪ਆਪਸ਼_ਵਿੱਚ ਹਿਤ ਕਰਕੇ । “ਭਾਵ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੋ ਗਏ । ਮਨ _ . 
ਭਾਉਂਦੇ ਸੁਖ । ਪੀ 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੨੫੬) ____ ਰੁਤ੪। ਅੰਸੂ੧੩, 

ਛੱਤੀ ਭਏ । ਰਣ ਮਹਿ ਮਰੇ । ਸੁਰਗ ਸਭਿ ਗਏ । ਛਪੀ ਨਹੀਂ ਜਗ। ਮਹਿੰ 

ਦਹ ਕਥਾ । ਜੋਧੇ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਸੁਖ ਜਥਾ । ੩੪ ॥ ਪੁਨ ਮੈਂ ਤੁਮਰੇ ਸੈਰ] 
ਸਹਾਈ । ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਜਹਾਂ ਕਹਿ ਜਾਈ? । ਇਿੱਤਕਾਦਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ਤਿ 

ਸ੍ਹਾਮੀ । ਭਯੋ ਖਾਲਸਾ ਸੈਘਰ ਕਾਮੀ ॥ ੩੫ ॥ ਮਾੜੇ ਆਦਿਕ ਦੇਸ਼ਨਿ 
ਮਾਂਹੀ । ਹੁਤੇ ਸਿੰਘ ਘਰ ਗਮਨੇ ਤਾਂਹੀ । ਪ੍ਥਮ ਹਕਾਰਿ ਪਠੇ ਸਭਿ ਆਏ। 

ਦਨੀਧੈਦ ਨਿਜ ਸਾਥਹਿ ਲਜਾਏ ॥੩੬॥ ਜਹਿਂ ਕਹਿੰ ਰਣ ਕੀ ਸੁਧਿ ਪਹੁੰ- 

ਚਾਈ । ਚਲੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸਮੁਦਾਈ । ਬਖਸ਼ਿ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ 
ਪਨ । ਕੈਂਰੋਵਾਲ” ਕਲਾਲ” ਸਿੰਘ ਗੁਨ ॥ ੩੭ ॥ ਲਏ ਸੈਂਕਰੇ ਸਿੰਘਨਿ 
_ਆਏ। ਦਯਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਰਸਿੰਘ ਬਸਾਏ । ਮੱਟੂ“ਂ' ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ। ਏ ੍ 
ਸਭਿ ਦੁਨੀਚੈਦ ਕੇ ਗੈਲ#॥੩੮॥ ਸਕਲ ਪੰਜ ਸੈ ਗਿਨਤੀ ਬਿਖੈ । ਆਨਿ 
ਗੁਰੂ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਥੈਂ । ਇਸੀ ਰੀਤਿ ਦੇਸ਼ੰਨ ਸਮੁਦਾਏ । ਸੁਨ ਰਣ 
ਕਰਨ ਪ੍ਰਕੂ ਢਿਗ ਆਏ ॥੩੯॥ ਭਏ ਇਕੱਤ੍ਰ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ̀ ਸਿੰਘ। ਗਹੇ ਸ਼ਸਤਰ 

ਰਿਪੁ ਮ੍ਰਿਗ ਪਰ ਸਿੰਘ । ਗਰਜਤਿ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਨਾਇ” । “ਚਹੈਂ ਆਪ ਕੀ 

_ਦੇਕ ਰਜ਼ਾਇ ॥ ੪੦ ॥ ਕੜਾ ਪਹਾਰੀਏ ਹਮਹੁ ਅਗਾਰੀ । ਕਰਹੁ ਹੁਕਮ 

ਦਿੱਲੀ ਲੋ ਮਾਰੀਸਭਿ ਤਰਕਾਨਾ ਦੇਹਿ ਖਪਾਇ। ਲਵਪਰਿ ਕੋ ਤਤਕਾਲ 

ਛੁਟਾਇ? ॥੪੧॥ਉਦੋਸਿੰਘਤੇ ਆਦਿਕ ਬੀਗਸਨਿ ਸਤਿਗਰ-ਤਿਨ ਦੀਨਸ 

ਧੀਰ । “ਦਰਗ ਕਰਹੁ ਦਿਢ ਬਨਹੁ ਸੁਚੇਤ । ਹੋਕਹੁ ਆਗਾ ਲਰਿਬੇ ਹੇਤ” 

 ੪੨॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ਰਿੰ ਥੇ ਚਤੁਰਥ ਰੁਤੇ “ਜੈਗ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ 

ਦ੍ਰਾਦਸ਼ਮੋ ਐੂ ॥ ੧੨ ॥ ੧੩. [ਜੋਗ ਆਦਭ | । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਸ ਬਿਧਿ ਗਰੁ ਅਲੈਦਪਰਿ ਸਿੰਘਨਿ ਕੀਨਿ ਸੁਚੇਤ । ਸ਼ਸਤੁ 
ਨਿਕਾਸੇ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸੈਘਰ ਹੇਤੁ ॥ ੧॥ ਫੁਜੈਗਫੰਦ ॥ ਬੜੇ ਬਾਢ ਚੌਰੇ ਸੁ 
ਤੋਗ਼ੋ ਜੁ ਮਜਾਨੀ' । ਦੁਧਾਰੇ ਪੁਲਾਦੀ ਅਨੋਕੈ_ਮਹਾਂਨੀ । ਸਰੋਹੀ ਹਲੱਬੀ 

ਜਨੱਬੀ੯ ਦਈ ਹੈ । ਕਰਾਚੋਲ”” ਖੰੜੋ ਜੁ ਕੋਤੋ ਲਈ ਹੈਂ" ॥੨॥ਸਭੇ ਲੋਹ 
੧ਯੱਧ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ । “ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਰਤਾ ਉਠੇ ਕੁ ਵਾਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ । “ਕਲਾਲ 

ਜੀਤ ਦੇ । “ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੈ। “ਜੱਫਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗੋਤ । $ਪਿੱਛੇ । “ਗੁਰੂ ਜੀਨੂੰ ਸੁਣਾਕੇ । 

੯੩ੇਗੇ ਵਡੇ ਤੇ ਦੌੜੇ ਤੇ (ਤ੍ਰਿੱਖੀ) ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਰਮਿਮਨੀ (ਵਿਚਲੇ ਮੇਲ _ਦੇ) । 

੯ਤੇਏ ਤਲੜਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ । [ਸਰੇਹੀ=ਰਾਜ- 
ਪੁਤਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਹਲਬ ਫਰਕੀ ਵਿਚ ਤੇ ਜੁਨੇਂਬ ਆਰਮੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ] । “ਤਲਵਾਰ । 
“ਕਿਤਨਿਆਂ ਹੀ ਨੇ ਲਈਆਂ । ਰ੍ ਸਂਪਾ:-ਮੱਦੂ । 



__ ਲ੍ਰੀਗੂਰ ( ੫੨੬੦ ) ਰੁਤ ੪ । ਐਸ ੧੩, 

__ ਕੌ ਸੰਗ ਨੋਜੇ ਬਿਸਾਲੇਬਿਛੂਏ ਬਡੇ ਬਾਂਕ ਜੈਬੂਏ ਕਰਾਲੋ'। ਛੁਰੇ ਖੋਖਨੀ” 
ਸੈਫ ਲਾਂਬੀ ਬਿਲੈਦੇਂਪਘਨੇ ਸੈਲ” ਭਾਲੋ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਅਮੰ ਦੇ“॥੩॥ਮਲੈ ਗੇਨ 

ਸਾਦੇ ਬਨੇ ਅੰਗ ਚੈਗੇ” । ਤਮਾਂਚੇ ਕਲਾਦਾਰ ਸ਼ੱਤਨ ਕੈਗੇਤੁਢੈਗੇ, ਜੈਜੈ
- 

<ਲਾਂ, ਜੈਬੂਰੇ"” ਧਮਾਕੇ"'।ਦਏ ਚੱਕ੍ਬੱਜ ਚਮੰਕੇ _ਚਲਾਕੇ '' ॥੪॥ਸ਼ਡੇਂ ਮੋਲ 

ਕੇ ਦੂਰ ਤੋ ਆਇ ਵਾਲੇ,ਕਠੌਰ ਕੁਦੇੜੇ' 'ਬਡੇ ਓਜਵਾਲੇ।ਭਰੇ ਬਾਨ ਭਾਥਾ 

ਅਨੌਕੇ । ਧਰੇ ਬਾਣ ਪੈਨੋ ਲਗੇ ਬੀਧ ਪਾਰੇ ॥੫॥ ਇਨੋ ਆਦਿ ਤੋਂ 

ਆਯੁਪੈ ਪੰਜ ਦੀਨੇ । ਖੁਸ਼ੀ ਖਾਲਸੇ ਪੈ ਪ੍ਭੂ ਭੂਰ ਕੀਨੇ । ਦਈ ਬ੍ਰਿੰਦ 

ਬਾਰੂਦ ਗੋਰੀ ਘਨੌਰੀ । “ਹਾਰੀ ਸਿੰਘਾਰਹ” ਕਹਮੋ ਤਾਂਹ ਬੇਰੀ ॥੬॥ ਭਏ 

ਸਾਵਧਾਨ ਤਬੈ ਸਿੰਘ ਬੀਰਾਂ“। ਰਸੈ ਬੀਰ ਰਾਤੇ ਚਲੇ ਬਾਂਧਿ ਧੀਰਾ । 

ਬੈਧੇਂ ਟੋਲ ਪੈ ਟੋਲ ਸੂਰਾਨ ਐਸੇ । ਬਹੋ-ਬਾਯੁ ਤੇ ਮੇਘ ਹੈ ਪੁੰਜ ਜੈਸੇ'# ॥੭॥ 

_ਜਿਤੋ ਆਇਬੋ ਬਿੰਦ ਸ਼ੱਤਨਿ ਹੋਈ”। ਤਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜਾਇ ਕੀਨੀ ਸ 
_ਫੋਈਤਦਢੈਰੇ ਤੜਾਕੇ ਉਠੀਵੈਂ ਘਨੇਰੇ /ਉਡੀਕੈ' ਪਹਾਰੀ ਜਿ-ਆਵੈ' ਜਿ- 

_____ ਲੈਰੇ ॥੮॥ਦੋਧਰਾ ॥ ਕਿਲੋ ਦੋਇ ਸਤਿਗ ਕੇ ਗਾਢੋ ਕੋਟ ਉਤੋਗ । ਨਾਮ 

__ਛਤੋਗੜ ਲੋਹਗੜ ਅਪਰ ਅਗਮ ਖੁਰਿ ੯੮॥ ੬॥ ਚੌਪਈ॥ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ 

_ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੋਊ।ਕਾਇਮਕਰੇ ਲੌਹਗੜ ਸੋਊ।ਸਿੰਘ ਪੰਚਸੈ ਸ਼ੈਗ ਸੁ ਸੂਰੇ। 

ਸ਼ੱਤਨਿਕੋ ਹਤਿਬੇ ਬਲਿ ਪੂਰੇ।੧੦॥ਅਗਮਪੁਰੇ ਦਿਸ਼ਿਸਗਲ ਮੜੈਲ।ਗ
ਾਵੇ 

`._ ਕਰੇਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਰਿ ਛੈਲ'੯ । “ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਜੇ
 ਔਗ ਰਾਖਹਿਂ ਤਕ- 

ਰਾਈ ਸਭਿ ਠੌਰ॥ ੧੧ ॥ ਜਹਾਂ ਜੋਰ ਤੇ ਪਰਹਿ ਲਰਾਈ । ਤਹਾਂ ਜਾਉ 

ਰ _ਤੂਰਨ ਕਰਿ ਧਾਈ। ਘਾਲ ਦੋਹ ਘਮਸਾਨ ਘਨੌਰਾ
।ਦਿਹੁ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨ ਕੇ ਅੰਗ 
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ਤਕ ਦੇ 

'ਜੰਤੂਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਟਾਰ ਦਾੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ । “ਖੋਖਰੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਕਾਰ ਦਾ 
ਤਕ 

____ ਛੁਰਾ ਜੇ ਗੋਰਖੇ ਖ਼ਦੇ ਹਨ । <ਲੈਮੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ । “ਸੇਲਾ, ਨੇ
ਜ਼ਾਂ । “ਬਰਛਾ । 

$ਭਾਢੀ ਲਿਸ਼ਕ ਵਾਲੇ । “ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਂਫ ਹਨ ਤੇ ਸੁਹਣੇ ਅੰਗ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤ੍ਰ 

ਦੇ) ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਦਕਲਾ ਵਾਲੇ ਤਮਾਂਚੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ । ੯ਬਹੁਤ ਲੌਮੀ 

ਨਾਲੀ ਵਾਲੀ ਬੰਦੂਕ । "ਛੋਟੀ ਤੋਪ । “ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਈ ਬੰਦੂਕ । "“ਚੱਕਰਾ ਦਿੱਤੇ 

ਜੈ ਚਲਾਏ ਜਾਂਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਚਮਕਦੇ ਹਨ । [ਵਕੁ=ਟੇਢ ਲੋਣੀ, ਪ੍ਰੰਮਣਾ] (ਅ) ਚੇ ਵੱਗ
-। 

ਉਹ` ਚੱਕਰ ਜਿਸਦੇ ਆਰੀ ਵਾੜੂ ਦੰਦੇ ਕੱਢੇ ਹਏ ਹੋਣ । ਸਖਤ ਧਨੁਖ । “ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ 

ਲੱਗਿਆ ਢਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ । “' ਮੇ। %ਫਾਯੂ ਵਗਿਆੰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ 

ਹ ਜਿਲ ਮਧ ਸ਼ੱਤ ਨੇ ਆਵਣਾ ਸੀ । "ਅਗੇ 
ਨੇ =ੋ - ਪੀ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੫੨੬੧) , ` ਰੁਤ ੩। ਔਹ ੧੩. 

_ਬਿਖੇਰਾ! ॥ ੧੨॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕਰਿ _ਤਕਰਾਈ । ਅੱਗ ਜਾਨ ਜਾਨ ਤੇ 
ਗੁਰੂ ਹਟਾਈ । ਸੈਨਾ ਸਕਲ ਨਿਕਟ ਹੀ ਰਾਖੀਲਰਹ ਇਸੀਂ ਥਲ ਰਣ 
ਅਭਿਲਾਖੀ?॥ ੧੩ ॥ ਉਤ ਤੇ ਭੀਮਚੈਦ ਹੈਕਾਰੀ । ਦੌਦਭਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਜੇ 
ਬਲ ਭਾਰੀ।ਸਭਿਗਿਰਨਾਥਨ ਸਾਥ ਨਿਹਾਰਾ।ਭਯੋ ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਬਡ ਹੈਕਾਜ਼ਾ 

.। ੧੪ ॥-ਇਤਨੋ ਲਸ਼ਕਰ ਜੇ ਸੈਗ ਹੋਇ। ਨਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੈ ਸਭਿ 
ਕੋਇ । ਇਕ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਗਿਨਤੀ ਕਹਾਂ । ਲਵਪੁਰਿ ਜੀਤਿ ਲੋਹੁ ਗੜ੍ 
ਮਹਾਂ ॥੧੫॥ਕਰੋਂ' ਸ਼ਾਹ ਕੌ ਚਿੰਤ ਬਿਸਾਲਾ । ਬਜਤਿ ਲੋਹ ਸੋਂ ਲੋਹ ਕਰ 

_ਲਾਅਬਿ ਲਰਿ ਹੈਂ ਮਿਲਿ ਗਿਰਪਤਿ ਸਾਰੇ । ਕਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਅੱਗ ਅੱਗ ਹਮਾਰੇ- __ 
॥ ੧੬॥ ਦਲ ਕਲਮਲਤਿ' ਆਇ ਤਬਿ ਗਯੋਨੋਰ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਕੋ ਹੁਇ _ 
ਗਯੋ । ਖਰਜੋ ਖਾਲਸਾ ਜਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਖਤਿ । ਦੰਦਭਿ ਤੁਪਕਨ ਸੁਨਿ ਧੁਨਿ 
ਈਖਤ' ॥੧੭॥ ਕਰੀ ਤੁਢੈਗਨਿ ਕੀ ਤਬਿ ਤਜਾਰੀ । ਤੋੜੇ ਅਗਨਿ ਲਾਇ _ 
ਇਕ ਬਾਰੀ । ਪਾਇ ਬਰੂਦ ਮੇਲਿ ਕਰਿ ਗੋਰੀ । ਠੋਕਿ ਠੋਕਿ ਗਜ ਕੀਨਿ 

__ ਕਠੋਰੀ॥੧੮॥ ਆਛੇ ਸੁਲਗ ਰ ਨ ਜਹਿੰ ਤੋੜੇ।ਜੜੇ ਰਾ ਪਰ ਗਹਿ ਕਰਿ 
ਹਲ (ਜੀ ਕਨਕਜੀਧਰੇ ਜੇ ਸੁਹਾਏ। ਸੁਧ ਹਿਤ ਪਹੁੰਚੇ ਤੂਰਨ ਯਏ 

_ ॥ ੧੯॥ ਅਹਾਰਾਜ ! ਸੁਨੀਐ ਤਤਕਾਲਾ । ਦੈਂਦਭਿ ਤੁਪਕਨ _ਨਾਦਿ 
ਉਠਾਲਗਬਹੁਤੇ ਬਜਹਿ? ̀ਸ਼੍ਵਨ ਧੁਨਿ ਪਰੇਰਾਜੇ ਆਇ ਨਿਕਟ ਹੀ ਖਰੇ 
॥੨੦॥ ਖੜੋ ਖਾਲਸਾਂ ਭੀ ਸਵਧਾਨਾਂ । ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਹੁ ਲੋ ਵਤੇ ਮਹਾਨਾ।ਵਿਗ 
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਸ ਨਵੀਨ।ਖੜਗ ਸਿਪਰ ਇਖੁਧੀ ਕਰ ਲੀਨਿ“ ॥੨੧॥ _ 

_ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਇਸੁ ਚਾਹਤਿ । ਰਿਪ ਸਨ ਲਰਿਬੇ ਹੇਤ ਉਮਾਹਤਿ॥ _ 
_ਉੱਦੈ ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਬਾਕ ̀ ਬਖਾਨਾ/ਮਹਾਰਾਜ!ਸਭਿ ਕਿਛ ਮਨੁ ਜਾਨਾ॥੨੨॥` 

_ ਤਊ ਬੇਨਤੀ ਭਨੋ' ਅਗਾਰੀ।ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਚਾਹਤਿ ਭਾਰੀ। ̀ ਰਿ 
ਜੋਗ ਕੋ ਘਾਲਨ।ਸਭਿ ਸਿੰਘਨਿ ਦੇ ਧੀਰ ਮੈਭਾਲਨਿ ॥੨੩। 

ਤੇ ਲਾਜ ਬਿਸਾਲਾ । ਕਛ ਨਹਿ ਬੋਲ ਸਕਹਿ ਇਸ ਕਾਲਾ। ਹੁਕਮ ਵੇਰ, ਰ 
_ਮੋਕਉ ਇਨ ਸਾਥਾਂ । ਗਮਨਹਿ ਰਠ ਕੋ ਧਰਿ ਪਦ ਮਾਬ ॥ ੨੪॥ ਸਭਿ 
_ਗਿਰ ਨਾਥਨਿ ਕੇ ਦਲ ਆਏ । ਚਹਤਿ ਵਹਿਰ ਹੀ ਜੈਗ ਮਢਾਏ? । ਸੁਨਿ ', 
_ਕਰਿ ਗੁਰੂ; ਪੁੱਤ ਦਿਸ਼ਿ ਦੇਖਾ । ਲਗੇ ਸ਼ਸਤ੍ ਤਨ ਸ਼ੁਭਤਿ ਵਿਸ਼ੇਖਾ॥੨੫॥ 

ਤੇ ਭੱਬਾ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਲਲ । (ਸਸ,,। ਦਿਖਜਿਭੱਥਾ] । <ਗਾਵ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ।_ 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੨੬੨) ਤਬ । 
“ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਜੈਗ ਕਰਨ ਕੀ।ਬਿੱਦਯਾ ਸੀਖੀ ਧਨੁਖ ਸਰਨ ।ਸੋਅਬਿ 

ਰਿਪਨ ਹਤਨ ਕੋ ਸਮੋਮਭਯੋ ਹੁਕਮ ਗੁਰ, ਕੀਨਸਿ ਨਸੋਨੈਂ ॥੨੬॥ “ਇਹੀ 

ਕਾਜ ਹੈ ਸਤ ਛੱਤਰੀਨ । ਜਿਮ ਭਾਰਬ ਅਭਿਮੰਨੂ ਕੀਨ । ਤਿਸ ਕੇ ਸਮ 

ਬਯ ਲਾਲਸ ਮਨ ਕੀ"। ਦੇਖੋ ਚਹਤਿ ਕਰਨ ਬਿਧਿ ਰਨ ਕੀ ॥
 ੨੭ ॥ 

ਇਸ ਤੇ ਆਛੀ ਔਰ ਨ ਬਾਤ । ਛੱਤ੍ਰੀ ਕਰਹਿ ਰਿਪੁਨਿ ਕੌ ਘਾਤ । 
ਹੁਕਮ 

ਅਨੰਦਤਿ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਯੋ । “ਸੁਨਹੁ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਲਚਾਯੋ ॥ ੨੮ ॥ 

ਉਦੋ ਸਿੰਘ ਕੋ ਲੀਜੀਹ ਸੈਗ । ਸਨਮੁਖ ਕਰਹੁ ਰਿਪੁਨਿ ਸਨ ਜੋਗ। ਆਗੇ
 

ਵਧਨ ਨਹੀਂ ਬਹ ਦੀਜੈ । ਦੁਰਗਿ ਨਿਕਟ ਅਪਨੇ ਦਿਢ ਬੀਜੋ
' ॥੨੯॥ 

ਸਨਤਿ ਪਿਤਾ ਕੋ ਹੁਕਮ ਅਨੌਦਕੋ । ਪਦ ਅਰਸ਼ਿੰਦ ਬੈਦਿ ਕਰ ਬੈਦਜੋ/ਸਿੰਘ 

; ਸੌ ਲੋ ਕਰਿ ਸੈਰਕਹਿ ਤਤਛਿਨ ਅਨਵਾਇ ਤੁਰੇਗ ॥ ੩੦ ॥ ਦਾਦੇ 

ਕੋ ਸਥਾਨ ਚਲਿ ਗਯੋ। ਹਾਥ ਬੈਦਿ ਕਰਿ ਬੈਦਤਿ ਭਯੋਚਾਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ 

`_ ਕਰਿ ਫਿਰਮੋਬਿਨੈ ਕੀਨਿ ਹਯ ਪਰ ਪੁਨ ਚਰ3ੋ॥੩੧/ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੋਂ ਬੋਲ- 

ਤਿ ਬੈਨ । ਚਲਯੋ ਵਹਿਰ ਜਹਿੰ ਸਿੰਘਨ ਸੈਨ।ਚੈਚਲ ਬਾਜੀ ਚਲਤਿ ਵੈਧਾ- 

__ ਵਤਿ । ਖਰ ਖਪਰਾ ਧਨ ਗੁਨ ਬਗਰਾਵਤਿ” ॥੩੨॥ ਬੀਚ ਖਾਲਸੇ ਜਾਇ 

__ਬਿਰਕੋ ਹੈ। ਸਭਿਹਿਨਿ ਮਨ ਉਤਸਾਹ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਦੇਖਿ ਆਨੰਦ
ਤਿ 

__ ਅਤੋਂਪਵਾਂਹਿਗੁਤੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਵਤੋ॥੩੩॥ਮਾਰਬਕਾਰਾਂ ਕਰਿਤੇ ਚਲੋ।ਆਗੇ 

ਰੋਇ ਲਰਹਿ ਰਿਪੁ ਮਿਲੋ । ਪਿਤਾ ਬਾਕ ਕੌ ਤਬਹਿ ਸੈਭਾਲਾ । ਕਰਹ 

ਹਣਾਵਨਿ ਕਹਿ ਤਤਕਾਲਾ ॥ ੩੪ ॥ “ਗੁਰ ਕੋ ਕਹਜੋ ਉਲੈਘਹੁ ਨਾਂਹੀ । 

ਜ਼ਰਨ ਜਮਾਇ ਬਿਰਰੁ ਤਿਸ ਮਾਂਹੀਦੁਰਗ ਆਪਨ ਰਾਖਿ ਪਿਛਾਰੇ ।ਕਰ- 

ਰਿ ਜੱਧ ਕੁੱਧਤ ਹੁਇ ਭਾਰੇ-ਮ੩੫॥ ਇਤ ਯਂ ਤਾਰ ਭਏ ਹਿਤ ਲਰਿਬੇ । 

`__ ਭੀਮ ਬੈਦੋ ਉਤ ਇਮ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਿਬੇ । ਸਿਵਰ ਕਰਨ ਠਹਿਰਾਇ ਪਿਛਾਰੀ। 
_ਲੋ ਅਲੀਕਨੀ ਭਯੋ ਅਗਾਰੀ॥੩੬॥ਦੁੰਦਭਿ ਬਜੇ ਜੁਬਾਉ ਐਸੇ। ਢੋਲਠਿ 

_ ਜਤਿ ਘਨ ਗਰਜਹਿ ਜੈਸੇ । “ਡੇਰਾ ਕਰਹ ਮਹਾਂ ਰਣ ਲਰਿਕੇ? । ਮਾਰੈਂ 

__ ਜਿ੫ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਬਰਿਕੈ॥੩੭॥ਭੋਂ ਰਾਜਹੁ[ਲਿਹੁ ਪੂਰਬ ਜੀਤ । ਚੜੇ ਖੜੇ 

ਰ ਕਰਿ ਿਭਹੁ ਰਣ ਰੀਤਿ” । ਇਮ ਕਹਿ ਸਨਮੁਖ ਹੀ ਚਲਿ ਆਏ । ਫੱਰਰੇ
 

`__ ਜਊਮਗਾ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਸੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ੧ਚਿੱਲੋ ਵਿੱਚ ਪਾਂਵਦਾ ਹੈ । “ਬਹੁਤ । 

4ਉਜੋ ਬਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ । “ਪਿੱਛੇ ਰਖੇ । ਓੰਸਾਰੀ ਫੌਜ। ਮਹਾਨ ਜ
ੁੱਧ ਕਰਕੇ 

੪ ' ਫੇਰਾ ਕਰਾਂਗੇ । “ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਰਣ ਦੀ ਰੀਤੀ ਕਰ ਲੋ, ਭਾਵੇ ਜੁੱਧ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਕਰ ਲਓ । 

` #ਪ-ਦਯੋ ਨ ਹੁਕਮ ਕੀਨਿ ਨਹਿ ਨਮੋ! 



ਦਿਸ਼ਿ ਚਮੂੰ ਅਧਿਕ ਕਲਮਲੀ । ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਹਿ ਬਡੋ ਬਕਗਾਂ। ਹੈਨ 
ਲਗਜੋ ਬਹੁ ਜੈਗ ਅਖਾਰਾ ॥੩੯॥ ਇਤ ਬਾਜਯੋ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ । ਪਰੀ 
ਦਚੋਬੈਂ ਰਣ ਧੂੰਕਾਰਾ' । ਗਿਰਨਾਥਨ ਕੌ _ਬਾਯੂ ਕੁਫੇਰੀ । ਭੇ ਅਪਸ਼ਗਨ 
ਘਨੋ ਤਿਸ ਬੇਰੀ ॥੪੦॥ ਜਰਾਸੈਧ ਜਠ ਸੈਨ ਸਕੋਲੀ।ਮਬੁਰਾਪੁਰੀ ਆਨਿ 
ਕਰਿ ਮੇਲੀ” । ਗਜ ਸਮ ਜੋਧਾ ਬਲੀ ਬਿਸਾਲਾ । ਗੋਬਿੰਦਸਿੰਘ ਅਹੈ ਜਿਨ 
ਕਾਲਾ₹॥ ੪੧॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਕ ਦਿਸ਼ਿ ਚਮੁੰ ਤਖੈਗ ਕੀ ਇਕ ਦਿਸ਼ਿ 
ਪੈਦਲ ਹੋਇ । ਪਰਜੋ ਜੈਗ ਘਮਸਾਨ ਕੋ ਮਿਲੇ ਸੁਭਟ ਦਿਸ਼ਿ ਦੋਇ ॥੪੨॥ 
ਇਤਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਚਤੁਰਥ ਰਤੇ “ਜਗਾ ਪ੍ਰਮੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਤ੍ਰੰਦਸ਼ਮੋ ਅੰਸੂ 
! ੧੩॥ ੪ ਗੀ 

ਚਹਰਾ॥ ਇਮ ਦੁਹਿਵਿਸ਼ਿ ਤੇ ਓਂ ਕੀਹ ਬੜੇ ਬਲਵੈਡ । ਪ੍ਰਥਮ ਤੁਵੈ- 
ਗਨਿ ਭੇੜ ਕਰਿ ਭਯੋ ਘਮੰਡ ਪ੍ਰਦੇਡ“।੧ ॥ਰਸਾਵਲ &ੰ੯॥ ਜਮੈਵਾਣਨ ਧਾਯੋ। 
ਪਦਾਤੀਲਿਆਯੋ । ਚਲੀ ਯੋਂ' ਤੁਵੈਗੈਂ । ਮਹਾਂ ਦੇਕ ਸ਼ੈਗ ॥੨॥ਉਦੈ ਸਿੰਘ 
ਦੌਚਾ । ਮਚਜੋ ਭੂਰ ਰੌਰਾ । ਛੁਟੇ ਤੀਰ ਗੋਰੀ । ਭਿਰੇ ਦੌਨ ਓਰੀ ॥੩॥ ਮਨੋਂ 
ਪੌਨ ਪ੍ਰੇਰੇ। ਭਏਂ ਮੇਘ ਨੌਰੇ । ਪਰੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਓਰੇ' । ਕ੍ਰਿਖੀ ਸੂਰ ਵੋਰੇ“ ॥ ੪॥ 
ਮਹਾਂ ਤੇਜ ਤੱਤੇ । ਰਸੈ ਬੀਰ ਰੱਤੋ । ਚਲੀ ਸ਼ੁੰਕ ਗੋਰੀ । ਚਿਦਾ ਸੀਸ ਵੋਰੀ॥ 

ਰ ੫॥ ਲਗੀ ਘਾਇ ਘੂਮੇਪਰੇ ਝੂਮਿ ਭੂਮੇ/ਕਿਸੀ ਟਾਂਗ ਟੂਟੀਰਿਦੈ ਧੀਰ ਛੂਟੀ 
॥੬॥ ਕਿਸੂ ਘਾਵ ਛਾਤੀ । ਪਰੜੋ ਭੂਮ ਘਾਤੀ"” । ਕਸੈ ਕੋ ਤੁਢੇਗਾ । ਗਜੈ 
ਕਾਢਿ ਚੈਗਾ।੭॥ਨੁਕੈ' ਡਾਲਿ ਗੋਰੀ । ਡੰਭੈ ਸ਼ੱਤ ਓਰੀ"'।ਉਠਾਵੈ' ਤੜਾਕੇ। 
ਬਡੇ ਬੀਰ ਬਾਂਕੇ ॥੮ ॥ ਕਰੈ' ਸਿੰਘ ਹੇਲਾ । ਪਹਾਰੋਂ) ਨ ਬੇਲਾ । ਪਦਾਂਤੀ 
ਗਵਾਰੇ । ਪਰੇ ਏਕ ਬਾਰੇ ॥੯ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਤ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਦਯਾ ਸਿੰਘ 
ਮਿਲਿ ਬਚਿੱਤ੍ ਸਿੰਘ ਬੀਰਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੋਂ ਤਬਿ ਕਹਜੋ“ਰਹੁ ਗੁਰ ਸੁਤ ਕੇ 
ਤੀਰ ॥੧੦॥ ਪਾਥੜੀ ੬੮॥ ਹਮ ਸਭਿ ਪਦਾਂਤ ਕੇ ਸਮੁਖ ਜਾਇ। ਉਤ ਬਧੀ 

_ ਜਾਇ" ਹਭਿ ਕੈ ਹਟਾਇਇਹ ਦਲ ਤੁਰੈਗ ਕੇ ਟੋਲ ਦੇਖਿ'ਇਨਸੈਗ 
ਪਮਰਹੁ_ਦਢਿਢ ਰਖਹੁ ਫੇਕ ॥ ੧੧ ॥ ਨਹਿੰ ਅੱਗ ਜਾਨਿ ਕੀ ਕਰਹੁ 
ਰਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੋਇਆੰ । “ਭਾਵ ਮਥਰਾ ਤੇ ਚਾੜ ਲਿਆਂਦੀ । ਜਿਨ੍ਹਾ _ਨੂੰ ਸੌੜ ਰੂਪ ਹੈ । 
2 ਹੋਇਆ। $ਪੈਦਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜੇ । "ਇਕੋ ਵਾਰੀ । "ਰਤੇ । ੯ੰਡਾਵ 

ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ । "ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਕੇ । "ਪਲੀਤ ਦਾਗਦੇ ਹਨ ਵੈਰੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ 
ਰਾ ਇੱ 

ਰ ਦਬ 



` ਐ ਕਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਝਲ। (੫੨੬੪) ___ਕੁਤ$। ਸੱਭੇ 8. ਤਰ ਲਅਲ 

_ਘਾੜਾਗ਼ਨਤਜੋ ਤੁਪਕਤਕਿਸ਼ੱਤ੍ ਗਾਤਗਰ ਪੁੱਤ ਰਾਖਿ ਬਿਰ ਧੀਰ ਦੇ, 

` ਨਹਿ ਜਜੰਹੇ ਅਗਾਰੀ ਵਧਹਿੰ ਕੇਹੇ॥੧੨ਇਨ ਨਈ ਬੈਸ ਰਨ ਚਂ
ਪ ਭੂਰ 

ਪਭ ਪਰਖ ਤਤ ਗਰਰ” । ਇਮ ਭਲੀ ਭਾਂਤਿ ਕਹਿ ਕਰਿ ਟਿਕਾਇ। 

ਲੈ ਸਿੰਘ ਪੰਚ ਸੈ ਸੈਗ ਧਾਇ ॥ ੧੩॥ ਇਕ ਬਾਰਿ ਪਰੇ ਊਪਰ ਰਿਸਾਇ । 

__ ਗੁਲਕਾਨ ਮੀਂਹ ਬਰਖਾਇ ਧਾਇ।ਗਨ ਤੀਰ ਬੀਰ ਧਰਿ ਧੀਰ
 ਮਾਰਿਂ। 

___ ਕੜਕੀ ਕਮਾਨ ਜਿਮ ਉਭਤਿ ਮਾਰ' ॥ ੧੪ ॥ ਮਿਲਿ ਗਏ ਬੀਚ ਗਨ੭ 

ਜੇਲ ਕੇਲਿ । ਹਤਿ ਖੜਗ ਕਾਟਿ ਰਿਪੁ ਪੇਲਿ ਪੇਲਿ”
 । ਗਿਰ ਗਏ ਸਭਟ 

ਗਨ ਲੋਥ ਪੋਥ। ਹਯ ਪਗਨ ਮੈਗ ਤਨ ਚੌਬ ਥੋਬ” ॥ ੧੫ ॥ 
ਚਲਿਯੈਤਿ 

_'ਜ਼ਕਤ ਪਿਲਯੈਤਿ ਕੱਟ“ । ਮਿਲਿਖੈਤਿ ਹੱਬਵੱਥਨ ਦਬੱਟਾਂ। ਇਮ ਮਰੇ 

ਜਬਹਿ ਾਜੇ ਗਵਾਰ । ਪਿਖਿ ਭੀਮ ਰੂਪ ਸਿੰਘਨ ਉਦਾਰ॥੧੬ਮਠਹਿਰੇ
ਤਿ 

_ ਨਹਿਨ ਜਮ ਮਨਹੁ ਆਇ । ਖ਼ਾਰਤਿ ਰਿਸਾਇ ਨਹ ਕੋ ਉਪਾਇ । ਤਬਿ 

__ ਭੀਮਰੈਦ ਲਖਿ ਭੀਮ ਜੁੱਧ । ਭੀ ਪ੍ਥਮ ਹਾਰ ਬੋਲਯੋ ਸਜ਼ੱ
 ॥੧੭॥ਦੋਹਰਾ॥ 

_ਜਮਤੁੱਲਾ ਭਾਊ _ਹੁਤੌ ਗੁਜਰਨਿ ਗਨ ਸਰਦਾਰ । ਤਾਂੜੋਂਮ ਰਾਤੀ. ਆਂਖ 
` 'ਕਰਿਦਤੂੰ ਉਚਾਰ॥੧੮॥ਤੋਟਕਫੰ॥ਬਜਰੂੜ ਜਬੈ ਹਤਿ ਰਾਮ 
_ਲਯੋ। ਤਬਿ ਕੋ ਦੁਖਪਾਇ ਭਨੰਤਿ ਭਯੋ “ਗੁਰ ਸਗ ਲਰੋਂ ਦਲ ਬੋਰ 

`_._ ਅਹੈ। ਪਲਰਾ ਹਖਰੋ ਨਿਤ ਲੈਨਿ ਚਹੈ॥੧੬॥ਸਮੁਦਾਇ ਸਕੇਲਨ ਫੇਰ 
` ਕਰੋਂ€। ਤਮ #ੈਗ ਚਲੋਂ; ਪਿਖਿ ਲੋਹੁ ਲਰੋਂ । ਕੁਛ ਥੋਰ ਸਹਾਇਕ ਆਪ 

ਸਿ ਬਨ" ਤਥਿ ਜਾਨ ਲਿਜੈ ਸਭਿ ਸਿੰਘ ਹਨੋ'-॥੨੦॥ਅਬਿ ਕਜੋਂ ਨਹਿ ਸੋ 
“_`____ ਜਿਮਰਹੁ ਮਨ ਸੈਂ। ਮੁਹਰੈ ਚਲ ਜਾਹਮੰਥਰੋ ਰਨ ਮੈਸਭਿ ਛੇਰ ਪਲਾਇਨ 

__ਰੋਇ ਚਲੀ'1ਨਹਿਰੈ ਤੁ ਤੇ ਲਰਿ ਭਾਂਤਿ ਭਲੀਂ॥੨੧॥ ਕਹਿਲੂਰ ਪੜੀ 
ਰ ਬਚ ਸ਼੍ਰੋਨ ਸੁਨੋ" ।-ਚਪਿਂ” ਗੂਜਰ ਕ੍ਰੋਧਤਿ ਹੋਇ ਘਨ । ਸਵਕਾਨ ਬਨਯੋ 

੫੪ ਨ ਤਕਾਓ। ਤਜਂ ਸੱਪ ਉਭਦੇ ਹਨ (ਇਉਂ ਤੀਰ ਉਤੇ) । “ਧੱਕ ਧੱਕ ਕੇ । “ਘੋੜਿਆਂ ਰ 
`___ _ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਤਨ ਚਿੱਥੇ ਜਾਕੇ ਥੋਥੇ ਹੋ ਗਏ (ਜਿੰਦ ਤੋਂ) । “ਮਾਸ ਕਟੇ ਵਿਚੋਂ ਲਹੂ ਵਗ 

,. 6 ਮਲ ਲਾਲ ਬਾਣ ਪਲਿਯੌਤ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ] (ਅੰ) ਪਿਲੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ _ 

। ਕੰਦਬੱਟ ਕੇ (ਐਸੇ ਪਏ ਕਿ) ਹੱਥੇ ਹੱਥੀ ਜਾ ਮਿਲੇ, ਭਾਵ ਗੁੱਘਮ ਗੁੱਥਾ ਹੇ ਗਏ 

____ ਅਲ ਐਂ ਕਰਕੇ! ਦਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਜਾਰੀ (ਛੇੜ) ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਕੱਠਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ । 

'ਆਰੂਜਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ । "ਸਰੇ ਸਿਘ ਤਦ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਣ ਲੈਣੇ । "ਸਰੀ ਤੇਰੀ ਛੇ ਨੱਠ ___ ੨੧੧) "ਦੇ ਰਨ ਕਲ ਸਣ ਦੱਖਕਕੇ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ (੫੨੬੫) । ਔੰਸੂ ੧ 

ਗਰ ੨੨॥ ਲਲਕਾਰ 
ਬਕਾਰ ਬਹੋਰਤਿ ਭਾ । ਸਰ ਜੋਰਤਿ ਐਂਚਤਿ ਛੋਰਤਿ ਭਾ । ਇਮ ਪਾਇ 

ਸਹਾਇਕ ਛੇਰ ਬਡੀ । ਇਕਬਾਰ ਮਰੇ ਤੁਪਕਾਨਿ ਛਡੀ ॥ ੨੩ ॥ ਉਤ 
ਰਾਜਨ ਕੈਰ ਤਰੰਗ ਦਲ। ਅਗਵਾਰ ਬਧੇ ਕਰਿ ਦੀਹ ਦਠੀ। ਮੁਖ “ਮਾਰਹਿ 
ਮਾਰ? ਪੁਕਾਰਤਿ ਹੈਂ । ਗੁਲਕਾਨਿ ਖਤੈਗ ਪ੍ਰਹਾਰਤਿ ਹੈਂ ॥੨੪॥ ਬਡ ਹੇਲ 
ਕਰੜੋ ਕਛ ਸਿੰਘ ਹਟੇ । ਕਰਵਾਰ ਨਿਕਾਰਤਿ ਕਾਣ ਸਟੇ'। ਭਟ ਭੇੜ ਲਣਾ- 

ਪਟ” ਜੂਟ ਗਏ । ਤੁਪਕਾਨਿ ਤੜਾਭੜ ਨਾਦ ਭਏ ॥ ੨੫॥ ਗੁਰ ਨੈਂਦ 
ਰ ਬਿਲੋਕਤਿ ਕੋਪ ਭਯ। ਧਨੁ ਐਂਚਤਿ ਤੀਰਨਿ ਛੋਰਿ ਦਯੋ। “ਵਲਿਸ਼ੁੰਕ ਪਰੇ 
ਰਿਪ ਬ੍ਰਿੰਦਨਿ ਮੈਂ ।ਬਡ ਬੀਰ ਤੁਰੇਗ ਨਿਕੇਦਨ ਮੈਂ “॥੨੬॥ਜਹਿੰ ਲਾਗਤਿ 

ਪਾਰ ਪਰੇ ਤਨ ਤੋਂ । ਜਲ ਜਾਚਤਿ ਹੈ' ਨ ਉਕੇਂ ਰਨ ਤੇ । ਬਹੁ ਅੰਧ ਰੁ ਧੁੰਧ 

ਮਚਾਇ ਦਈ । ਨਭ ਧੂਠਨ ਉਡੀ ਇਕਸਾਰ ਭਈ ॥ ੨੭ ॥ ਪਿਖਿ ਮਾਸ 

ਗ੍ਰਿਧਾਂ ਮੰਡਰਾਵਤਿ ਹੈਂ । ਗਨ ਕਾਂਕ ਰੁ ਕੌਕ ਕ੍ਰਮਾਵਤਿ ਹੈਂ । ਬਹੁ ਕੂਕਰ 
ਜੈਬਕ੯ਫੋਲਤਿ ਹੈਂ।ਭਖਿ ਆਮਿਖ ਦੀਰਘ ਬੋਲਤਿ ਹੈ' ॥੨੮॥ ਸਿਰ ਕੈ ਬਹ 

ਬਾਰ ਖਿਲਾਰਤਿ ਹੈ । ਗਨ ਜੋਗਨਿ ਚੀਕ ਪੁਕਾਰਤਿ ਹੈ । ਹਰਖਾਵਤਿ 

ਪ੍ਰ੍ਤ ਸੁ ਨਾਚਤਿ ਹੈਂ। ਮਿਲਿ ਭੂਤਹਿਂ ਸ਼ੋਣਤ' ਰਾਚਤਿ ਹੈ' ॥੨੯॥ ਰਣਖੇਤ 

ਭਈਕਰ ਭੂਰ ਭਯੋ । ਬਹ ਦੇਰ ਲਗੀ ਨਹਿ ਲੋਬ ਛਯੋਂ।ਜਬਿ ਸਿੰਘ ਪਲਾ- 

ਇਨ ਹੋਇ ਚਲੋ । ਤਬਿ ਸਿੰਘ ਉਦੇ ਅਵਿਲੋਕ ਭਲੋ॥੩੦॥ਜਿਤ ਰਾਜਨਕੇ 

ਬਡ ਟੋਲ ਖਰੇ । ਤਿਤ ਮੈਮੁਖ ਦੇਂਕਰਿ ਜੋਰ ਤੁਰੇਅਸਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਸਗ 

ਲਿਏ।ਗੁਰ ਨੰਦਨ ਕੌ ਸਭਿ ਬੀਚਦਿਏ॥੩੧॥ਗੁਲਕਾਨਨਿ ਬਾਨਨਿ ; ਮਾਰਿ 

ਕਰੀ। ਇਕਬਾਂਰ ਬਡੀ ਤਬਿ ਧੂਮ ਪਰੀ । ਜਿਮ ਧਾਨ ਭੁਜੈਂ ਬਿਚ ਭਾਠ 

ਘਨੇ । ਤਿਮ ਨਾਦ ਉਠੇ ਤੁਪਕਾਨ ਹਨੇ ॥੩੨॥ ਨਰਾਜ ਛੈਦ ॥ ਗੁਰੂ ਗੀ! 

ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਤੈਗ ਜੋ ਸਥੈਡਲੀ । ਥਿਰੇ ਤਹਾਂ ਬਿਲੋਕਤੋ:-ਜੁਟੇ ਬਿਲੀਦ 
ਦਈ । ਤੁਵੈਗ ਤੇ ਖਤੈਗ ਤੋਂਕ੍ਰਿਪਾਨ ਵੇਰ ਮਾਰਿਹੀਂ। ਮਚਜੋ ਘਮੰਡ 
ਪੁਕਾਰ ਦੈ ਪੁਕਾਰਹੀਂ੯॥ ੩੩॥ ਚਲੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਮਾਰਿਬੈ"” ਸੁਬੇਗ ਸ਼ੂੰਕ ਰਿ 

੧ਹੋਦਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ । “ਮੋੜਨ ਲਗਾਂ । <ਕੱਟ ਸੁਟੇ । $ਛੇਤੀ । “ਸਮੂਹ ਵੈਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ੍ 

ਸੁਰਮੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ (ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਤੀਰ) ਸ਼ੂੰਕਦੇ ਗਏ । #ਗਿਦੜ । _ 

7ਬੁਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗੀ ਲੋਬਾਂ ਨਾਲ ਢਕਿਆਂ ਗਿਆਂ (ਰਣਖੇਤ) । `ਜ਼ੋਰ ਦੈਕੇ । ੯ਪੁਕਾਰਾ 
ਦੋ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਰ । "ਆਰ ਸਿੱਟਰ ਬੀ; ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੈ ਹਨ। ਚ ੰ 



ਸ਼ੀ. ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੨੬੬) __ ਰਿਤੁ੪। ਅੱਸੂ ੧੪. _ 

ਨੰ। ਮੜਿਦ ਮੇਘ ਬ੍ਰਦ ਹੀ ਬੈਦੂਕ ਡਾਰ ਛੋਰਿਯਾਂ । 'ਤੜਾਕ ਤੇ 
ਸੜਾਕ ਹ੍ਰੈ ਪੜਾਕ ਭੂਮ ਗੇਰਤੇ'।ਬਰੂਦ ਵੇਰ ਡਾਲਤੇਪਸੁ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪ੍ਰੇਰਤੇ'। 

੩੪ ॥ ਪੁਚੈਡ ਭਾ ਘਮੰਡ” ਸੂਰ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਾਟਤੇ । ਕੁਦੰਡ ਬਾਹੁ ਦੰਡ ਤੇ 

ਸੁ ਜੋਰ ਘੋਰ ਡਾਰਤੇ”। ਬਿਹੈਡ“ ਰੈਡ ਮੁੰਡ ਹੈ ਕਿਤੇਕੁ ਤੁੰਡ ਪੰਡੁ ਤੋ । 

ਦਿਘਾਇ ਕੈਡ ਭਾਜਤੇ ਸੁ ਆਂਯੁਧਾਨੀ ਛੈਡਤੇ” ॥ ੩੫ ॥ ਬਿਸ਼ਾਲ ਹੇਲ 

ਠੇਲਤੇ ਕਰਾਲ ਰੇਲ ਪੋਲਤੇ । ਮਨੋ ਸੁ ਫਾਗ ਖੇਲਤੇ, ਦੁਹੇਲ ਹੇਲ 

_ ਭੋਲਤੇ' ।ਪੇਲਾਇ ਏਕ ਗੇਲ ਤੇ ਸ਼ਿਤਾਬ ਪਾਇ ਮੇਲਤੇ । ਮਨੋ ਚਲਾਇ 

_ਜੋਲ ਤੋਂ ਬਿਹਾਲ ਏਵ ਕੇਲਤੇ੯ ॥ ੩੬ ॥ ਭਏ ਘਨੇ ਪਹਾਰਿਯੋ ਮਚਾਇ 

_ ਬੂਮ ਯੂਮ ਕੋ। ਹੁਤੋ ਸੁ ਥੋਰ ਖਾਲਸਾ ਨ ਛੋਰਿ ਜੈਗ ਭੂਮ ਕੋ"'।ਰਸਾਇ ਸ੍ਰ 

_ਗੁਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚਾਂਪ ਆਪ ਲੀਨਿਓ । ਨਿਹਾਰਿ ਸ਼ੱਤ ਸੈਨ ਕੋ ਖਤੇਗ ਬੀਚ 
ਦੀਨਿਓਂ॥੩੭॥ਪਰੜੋ ਸ਼ੁੰਕਾਟ” ਗੈਨ ਮੈਂ” ਅਨੰਤ ਸੈਨ ਓਰੜੀ। ਮਚੌਤਿ 

ਜੁੱਧ ਕ੍ੱਧ ਕੋ ਪਰੀ ਨ ਮਾਰ ਥੋਰੜੀ” । ਸੜਾ ਸੜੀ ਤਤਾਰਚੇ'” ਤੜਾਭੜੀ 

_ਚਲਾਇਕੈ । ਪੁਵੇਸ਼ ਤੇ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਓਜ ਲਾਇਕੰ॥ ੩੮ ॥ੜ੍ਰਪਾਨ 

ਐਂਚਿ ਮਯਾਨ ਤੇ ਰਿਪੂੰਟ ਕੋ ਪਹਾਨਤੇ । ਰਚਾਇ ਸ਼੍ਰੌਣ ਸਾਥ ਤੇ ਨਚਾਇ 

ਧਾਰਿ ਪਾਨ ਤੇਂ''।ਉ ੧ ਅੰਗ ਕੈਗ ਤੇਂ ਕਿਤੋਕ ਸੀਸ ਕਾਟਿਓ।ਲਗੀ ਸੁ 

_ਤੁੰਡ ਕਾਂਹਿ ਕੇ ਸਿਕੌਧੱ# ਚੀਰ ਫਾਫਿਓ4੩੯ ॥ਰਿਦਾ ਬਿਦੀਰ”ਕਾਂਹਿ ਕੇ 

੧ਤੜਾਕ=ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੜਾਕ=ਉਸ ਦੇ ਸੂੰ ਸੂ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। 

ਪੜਾਕ=ਪਟੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ)। "ਦੁਰ ਦੂਰ 

ਤਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । “ਯੁੱਧ ਕਰੜਾ ਹੇ ਗਿਆ ਹੈ । “ਡੌਕਿਆਂ ਦ ਬੜੇ ਬਲ ਨਾਲ ਧਨੁਖ 

ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । “ਕੱਟੇ ਜਾਕੇ । ਮੁੱਖ ਪੀਲੇ ਹੋ. ਗਏ । “ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਛਡ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਦੇਕੇ 

ਭਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ [ਕੈਂਸ:, ਆਯੁਧ=ਸ਼ਸਤ੍ ।] (ਅ ) ਜੈਗ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਕੇ ਭੱ ਜੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ । [8ਸ:, ਆਯੁਧਲ=ਜੈਗ`। "%ਖ ਹੋਈ ਬੱਲਦੇ ਹਨ. । ੯ਇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਕੱਜਕੇ 

(ਫਿਰ) ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਮੇਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਨੋਂ ਪੈਰੀਂ ਰੱਸੀ ਪਾਕੇ ਇਕ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਟੋਰੇ 
_ਕੈਦੀ ਹਨ ਐਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੇਹਾਲ (=ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਫਿਰ) ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ [ ਜੇਲ=ਇਕ 

__ ਗਜ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਕੋਦੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ, ਯਾ ਮ੍ਹਾਲ ਨਾਲ ਬੱਥੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਜੇ ਬਾਇੜ 

`ਤੇ ਪਾਈਵੀ ਹਦ ਹੈ (ਕੋਸ਼ ਸ਼ੈ: ਸਫ਼ਾ ੮੩੭) .। "ਛਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇਗ,ਛੂਮ ਨੰ ( ਖਾਲਸਾ) ੧੧ਊ ਲੂੰ ਦੀ ਅਵਾਜ । "'ਮਕਾਸ਼ ਵਿਚ । "ਭਾਵ ਬਹੁਤੀ ਮਾਰ ਪਈ । ਸੜ਼ਾਸੜੀ ਸ਼ਬਦ 

ਗੇਈਆ ਬਾਣ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ [ਫਾ:, ਤਤਾਰਚਹ=ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਟ ਦਾ ਤੀਰ; ਤਾਤਾਰ ਦੇਸ਼` ਦਾਂ 

ਤੀਰ] । ““ਡਾਫ ਲਹੂ ਨਾਲ ਡਿੱਜੀ (ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ) ਹੱਬ ਉੱਤੇ ਧਰਕੇ ਨਚਾਉਂ ਏ ਹਨ । ੬ਮੇਵਾ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੫੨੬੭) ਰਿਤੁ ੪। ਅੰਸੂ ੧੫, 

ਕਿ ਕੋ ਤਰ ਦਰ ਮਕਿਤਕ ਹਕ ਤੋਗ਼ ਸਾਥ ਹੀ ਸੁ ਹਾਥ ਭੂਮ ਪਾਹਿਓਂ' 
ਬਜੈਤਿ ਧੌਂਸ ਦੀਰਘਾ ਸਠਾਇ ਸੋ ਨਵੀਰਿਯਾਂ । ਅਨੇਕ ਦੁੰਦਭਾਨਿ ਪੈ 
ਦਚੋਬ ਲਾਗ ਧੀਰਿਯਾਂ॥੪੦॥ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੈਬਰੀਸਬੇਗ ਕੋਧ ਪਾਇਓ” । 
ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਅੰਬਰੀਕ ਸਿੰਘ ਧਾਇਓ।ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਅਨੰਦ 
ਸਿੰਘ ਕੋਪਯੋ । ਗੁਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਯਾਲ ਸਿੰਘ ਜੈਗ ਪਾਇ ਰੋਪਯੋ ॥ ੪੧॥ 
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਢਦੌਰਿਕੈਂ । ਦਿਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਭ ਸਿੰਘ 
ਕੌਲ ਸਿੰਘ ਰੌਰਕੈ"।ਹਜ਼ਾਰਸਿੰਘ ਚੇਤਸਿੰਘ ਸੈਤਸਿੰਘ ਸੁਰਮਾ।ਸਜਾਨਸਿੰਘ 
ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਰੂਰਮਾਂ“ ॥੪੨॥ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ॥ ਉਦੋ ਸਿੰਘ ਬੀਰੇ । 
ਵਤੇ ਸਿੰਘ ਧੀਰੈ । ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਸੈਗੀ। ਕੁਜੈਗੇ ਨਿਸੈਗੀ%੪੩॥ਗਿਨੰ' ਨਾਮ 

_ਕੈਤੋ । ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਜੇਤੇ 1 ਮੈਲ ਬਿਸਾਲੇ । ਭਦੇ ਰੋਹ, ਵਾਲ ॥ ੪੪ ॥ 
ਖਚਾਖੱਚ ਬਾਹੈਂ?। ਜੁਦੇ ਅੰਗ ਲਾਹੈ'। "ਉਤੇ ਦੂਕਿ ਰਾਜੇ । ਭਜੇ ਵੇਰ ਲਾਜੇ" 
॥ ੪੫ ॥ ਕਰੇ ਆਨਿ ਹੱਲੇ । ਉਥੱਲੇ ਪਥੱਲੋ । ਕਿਤੇ ਘਾਵ ਝੱਲੇ । ਨਹੀਂ 
ਪਾਵ ਹੱਲੇ ॥੪੬॥ ਕ੍ਰਿਪਾਨੈ' ਨਿਕਾਰੇ । ਕਰੂਰੈ ਕਰਾਰੇ“ । ਕਟਾਚੇ ਪ੍ਰਹਾਰੇ । 
ਦਏ ਪੇਟ ਵਾਰੇ ॥ ੪੭ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਸ ਬਿਧਿ ਭਯੋ ਪ੍ਰਚੇਡ ਰਣ `ਮਿਲੀ 
ਬਾਹਿਨੀ ਦੋਇ। ਸ਼ੋਣਤ ਬਿਥਰਮੋ ਧਰਨ ਬਹੁ ਲੋਥ ਪੋਥਨਾ '"ਹੋਇ॥੪੮॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਚਤਰਥ ਰੁਤੇ “ਜੋਗ” ਪਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਚਤਰ ਦਸ਼ਮੋ 
ਅੰਸੂ ॥ ੧੪।। ੧੫. [ਜਮਤੁੱਲਾ ਭਾਊ ਬੱਧ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਭੀਮਚੈਦ ਸੈਲਿੰਦ ਤਬਿ ਦੂਰਿ ਬਚਾਇਨ ਜੈਗ''।ਖਰੋ ਬਿਲੋਕਤਿ 
ਜੈਗ ਕੋ ਬਿਚਰੇ ਬੀਰ ਨਿਸੈਗ” ॥ ੧॥ ਸ੍ਰੇਯਾ । ਲੋਥ ਪੈ ਲੋਥ ਪਰੀ ਹਯ 
ਪੋਥਤ"ਸੋੌਣਤ ਤੇ ਗਨ ਚਲ ਪਨਾਰੇ'ਘਾਵ ਭਕਾਕਕ ਬੋਲਤਿ ਹੈ ਹੈਂ ਭਟ 
ਦਕ ਕਰਾਹਤਿ ਹਾਇ ਪੁਕਾਰੇ । ਘਾਇਲ ਘੂਮਤਿ ਝੂਮਤਿ ਹੈਂ ਬਹੁ ਮਾਰ 
ਪਰੀ ਇਕ ਹੈਰੈ ਮਤਵਾਰੇ/ਮਾਰੂ ਜੁਝਾਉ ਕੋ ਬਾਜਤਿ ਬਾਜਨ ਏਕ ਲਰੇ ਥਿਰ 
ਸੂਰ ਜੁੰਝਾਰੇ ॥੨॥ ਮੈਗ ਹੈਂਡੂਰੀਏ ਭੂਪ ਕਟੋਚ ਕੋ ਸਾਥ ਕਹੈ ਕਹਿਲ੍ਰ 
ਕੋ ਰਾਜਾ। “ਮਾਰ ਪਰੀ ਬਿਸ਼ੁਮਾਰ'',ਮਹਾਂ ਘਮਸਾਨ ਪਰਯੋ,ਨਹਿਂ ਖਾਲਸਾ 
ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਸਣੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਏ ਹਨ । “ਨਾਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਗੋਤ ਦਾ । ਵਧ 
ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵੇਗ ਪਾਕੇ । “ਰੌਲਾ ਪਾਕੇ । “ਸੁਹਣਾ । ੬ਭਾਵ ਨਿਡਰ ਸੁਰਮੇ । “ਫਾਹੈਦੇ ਹਨ 
(ਸ਼ਸਤ )। ਦਡੱਜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮ ਖਾਕੇ (ਫੇਰ) ਰਾਜੇ ਆ ਢੁਕੇ । ੯ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਕਰੜੇ (ਸੂਰਮਿਆਂ 
ਨੇ, । ਲੋਬਾਂ ਦੇ ਵੇਰ । "ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੈਗ ਤੋਂ ਬਚਾਂ ਕੇ ਤੇ ਦਰ ਹੋਕੇ । "ਖੜਾ ਦੇਖ 
ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ (ਜੈਗ ਵਿਚ) ਬੀਰ ਨਿਮੈਗ ਹੋਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ । "੧ਢੇਰ ਲਗ। "$ਪਰਨ ਲੇ । 

__4ਬਸ਼ਮਾਰ, ਬਹੁਤੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੩੬੦ ਰਿਤੁ ੪ । ਅੱਸੂ ੧੫. 

` ਭਾਜਾਂ । ਭੀਰਾਂ ਪਰੀ ਧਰਿ ਧੀਰ ਰਹੇ ਬਹੁ ਜੈਗ ਲਰੇ ਨ ਸਰਜੋ ਕੁਛ ਕਾਜਾ। 
ਆਪਨੀ ਸੈਨ ਬਿਲੋਕਤਿ ਕੜੋਂ ਨਹਿੰ ਪੀਛੇ ਹਟੀ ਤਜਿਕੈ ਕੁਲ ਲਾਜਾਂ 
8੩0 ਗੁਜਰ ਰੈਘਰ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਲਖ ਬਹੁ ਮਾਰ, ਖਰਤੋ ਤਰਿ ਸੀ ਐਰ 

ਕਲਾ 

ਤੁੱਲ ਬਨੈ ਬਹੁ ਸਿੰਘਨ ਘਾਈਂ ।ਬੀਚ ਥਿਰੇ ਹਮ ਵੌਜ ਕੋ ਪੈਲਹਿਂ,ਹੇਲ 
ਕੋ ਘਾਲਹਿੰ ਦੇਹਿ ਭਜਾਈ ॥ ੫ ॥ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਨੰਦਪੁਰੇ ਮਹਿ ਬਾਹਰ 

ਮੋਰਚੇ ਦੇਹੁ ਲਗਾਈ । ਘਾਯਲ ਹੋਹਿ ਉਠਾਇ ਪਠਾਵਹੁ ਆਪ ਸਮੀਪਢੁਕੌ 
ਬਲ ਠਲਾਈ ।ਕੌ ਲਗਿ। ਹੋਹਿ ਮਵਾਸਿ” ਇਹਾਂ ਲਰਾਂ ਤੂਰਨ ਹੀ ਗੁਰ ਕੋ 

ਨਿਕਸਾਈ । ਆਪਸ ਮਹਿ ਕਹਿ ਬਾਕ ਸੁਨੋ ਇਮ ਕੌਸਰੀਚੈਦ ਕੋ ਫੇਰ 
_ਸੁਨਾਈ ॥ ੬॥ “ਬੀਰ ਲਰੇ ਦਿਸ਼ਿ ਦੋਇਨ ਕੇ ਬਹੁ ਵਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰਤਿ ਹਾਰ 

ਗਏ।ਦੂਰ ਬਿਰੇ ਤਪਕਾਨ ਚ਼ਲਾਵਤਿ ਪੈਦਲ ਆਡ ਕੋ ਲੋਤਿ ਭਏ'। ਫੇਰ 
ਤਦੈਗਨ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਪਿਖਿਂ ਹਾਬ ਲਏ ਹਥਿਆਰ ਭਏ। ਨੌਰ ਕਰੈਂ ਨ 

ਰ ਅਂਮ- ਆ ਆਲ ਅਤ ਆ ਹੈ ਮਿ 
ਸੁਰਮੇ ਗ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਲਰਤਿ ਭੂਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੈਂ 

. ਇਕੈਸ਼੍ਰੋਣਤ ਮੇਂ ਚੀਰ ਪੂਰ”;ਕੇਤਿਕ ਹਜ਼ੂਰ ਗਏੱਮਾਰੇ ਕਰਿ ਚੂਰ ਚੂਰ” 
ਭਾਖਤਿ ਸੁਨਾਇਕੈ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਕੁ ਪੂਰਨ: -'ਸ਼ਹੂਰ ਸੈਗ” ਜੋਗ ਕਰੋ ਤੂਰਨ 

_ ਅਗਾਰੀ ਪਗਕੀਜੈ ਨ ਬਧਾਇਿਕੰ।੦ਾ੧ /ਨਜ ਖੇਤ ਅੰਸਿਕੇਤੁ''ਹੈ ਸਹਾਇ 

ਤੁਮ” ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਧਾਇ ਗਏ ਲਰੋਂ ਚਿਤ ਚਾਇਕੌ" ॥੮॥ ਪ੍ਰਮਾਣਕਾ ਛੰਦ॥ 

ਗੜ । =ੇਬਹੁਤ ਮਾਰ ਦੇਖਕੇ । 5ਅੜਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ । ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ । ਪਯਮ ਦੇ ਤੁੱਲ 
ਰ ਬਣਕੇ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੰ । “ਪ੍ੇਰਾਂਗੇ । “ਆਕੀ । "ਓਟ ਲੈਕੇ (ਉਹਲੇ ਖੜੇਂ ਹਨ) । "ਸਿੰਘਾਂ 
ਦੀਆਂ ਤੁਵੈਗਾਂ ਵੇਖਕੇ । "“ਨੌੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਾਨੋ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰ ਨ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ 
ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਲਿਟੀ ਪਈ ਹੈ । (ਅ) ਸੈਨਾ ਦੇ (ਜ਼ਖਮੀ) ਮੇਂ ਲਿਟੇ ਪਏ 

__ਹਨ। ੯੧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ) ਬਸਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੈਨ । ੯ ਨਾਲ । 
ਆ ਅਪ ਰ _#ਪਾ:-ਲਗ। ___ 



ਗੁਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ( ੫੨੬੯ ) ਰਿਤੁ ੪ । ਅਸੂ ੧੫. 

ਸੰ ਲਿੱਧ ਸੋਰਰ ਬਿਲ ਜੋਯਸ ਰਚੇ'।ਬਿਰੇ ਤਿਨੈ ਮਝਾਰਿਅਮਤਵੈ- 
ਗ ਕੋ ਸੈਭਾਰਿਆ ॥ ੯ ॥ ਕਮਾਨ ਬਾਠ ਸਾਪਿਕੈਂ” । ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਾਧਿਕੈ। ਰ 
ਸਉਰ ਸਿੰਘ' ਜੇਤਨੇ।ਇਕੱਤ੍ ਹੋਇ ਤੇਤਨੋ॥੧੦॥ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਗ ਹ੍ਰੈ। 
 ਫਿਚੈਤਿ ਦਾਇ ਜੈਗ ਹੈਂ । ਬਿਰੇ ਲਰੇ ਸਧੀਰਯਾ । ਅਭੀਰ ਪੂਰ.ਬੀਰਯਾ 
॥ ੧੧ ॥ ਨਿਨੱਦ ਬ੍ਰਿੰਦ ਢੋਲਕੋ<। ਸਰੌਲ” ਬੀਰ ਬੋਲਕੇ । ਨਿਸ਼ਾਂਨ' ਚੋਂਬ 
ਮਾਰਿਤੇ । ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੀਰ _ਚਾਰਤ੯॥ ੧੨॥ ਚਲਾਇ ਤਾਕ ਗੋਰਿਯਾਂ । 
ਭਿਚੈਤਿ ਸ਼ੱਤ ਓਰਿਯਾਂ । ਨ ਨੌਰ ਹੋਨਿ ਪਾਵਈਂ । ਤਕੈਂਤਿ ਦੂਰ ਘਾਵਈਂ 
॥ ੧੩॥ ਗਿਰੀਸ਼ ਭੀਮਚੈਦ ਨੇ । ਪ੍ਰਚਾਰਿ ਬੀਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨੇ।ਹਕਾਰਿ ਘਸ _ 
ਕੇਸਰੀ । ਮਨਿੰਦ ਓਜ ਕੇਸਰੀ ॥ ੧੪॥ ਭਲੌਤਿ ਹੇਲ ਘਾਲਿਬੋ:-। 
“ਬਿਲੋਕ ਤੂਰ ਸੈਭਾਲਬੇ"।ਕਮਾਨ ਬਾਨ ਤਾਨਿਯੈ/ਸੈਮੂਹ ਲੇ ਸੈਗਾਨਿਯੋ”₹॥ 
੧੫ ॥ ਪਧਾਨ ਗੁਜਰਾਨ ਕੋ । ਦਿਸ਼ਾ ਦੁਤੀਯ ਜਾਨ ਕੋ” । ਸੁਚੇਤ ਸੋਇ 
ਕੀਜਿਯੇ। ਨਿਮੈਗ ਸੈਗ ਲੀਜੀਯੇ । ੧੬ ॥ ਬਟੋਰਿ ਬੀਰ ਧਾਇਯੇ । ਸੁ 

_ਏਕ ਬਾਰਿ ਜਾਇਯੇ। ਹਜ਼ਾਰਹੂੰਨਿ ਹੇਲ ਕੋ“ । ਮਿਲਾਇ ਦੇਹੁ ਪੇਲਕੋ"$ 
_₹੭॥ ਪਲਾਦਿ ਪੁੰਜ ਖਾਲਸਾ । ਪੁਰੋ ਬਿਸਾਲ ਲਾਲਸਾ । ਪੁਰੇ ਅਨੰਦ 
ਬਾਰਿਯੈ"। ਸੁ ਓਜ ਕੋ ਸੁਧਾਰਿਯੇ' ॥੧੮॥ ਸ ਕੇਸਰੀ ਸੁਨੰਤਿ ਭਾ।ਚਲੈਤਿ 
ਚੌਂਪਵੈਤ ਭਾ” । ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿ ਕੈ੯। ਸੁ ਹੇਲ ਕੋ ਉਚਾਰਿ ਕੈ॥੨੯॥ 
ਸਮੂਹ ਅੱਗ ਤੋਰਿ ਕੈ । ਮਹਾਨ ਜ਼ੁੱਧ ਲੋਰਿਕੈਤੁਰੈਗ ਕੋ ਤੁਪਾਇ ਕੈ। ਇਤੈ 

ਰ ਉਤੋ ਭਜਾਇਕੈ॥ ੨੦ ॥ਰੁਣਝੁਣ ਵਂਢ॥ ਜਮਤਲਭਾਉ।ਤਿਹ ਕਹਿਰਾਉ”% 
“ਇਤ ਦ੍ਰਿ ਹ੍ਰੈ ਕੈ । ਪਰਹੁ ਰਿਸੈ ਕੌ ॥ : ੨੧॥ ਉਤ ਕਹਿਲੂਰੀ । ਰਿਸ 
ਉਰ ਪੂਰੀ।ਅਰਿ ਪਰ ਧਾਵੈ । ਸ਼ਸਤ੍ਨਿ ਘਾਵੈ॥੨੨॥ਸਕਿ ਗਿਰ ; ਨਾਥੇ।ਧਨੁ 

_ਸਰ ਹਾਥੇ । ਚਹਿੰ ਚਿਤ ਹੇਲਾ । ਕਰਨਿ ਧਕੋਲਾ ॥੨੩॥ ਬਨਿ ਸਵਧਾਨਾ। 
ਤਜਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ"॥ ਕਰਿ ਤਕਰਾਈ । ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਗਾਈ” ॥੨੪॥ ਫਿਰ 

“ਕਾਇਰਤਾ ਰਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਿ ਦੋਲਕੇ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ( ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ) [ ਸੈਸ:, ਨਿਨਦ= 
ਆਵਾਜ਼] । “ਰੌਲੇ ਸਹਤ । ਦਨੋਂਸਿਆਂ ਤੇ । ੯ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਫਰੈਰੇ ਫਹਿਰਾਉਂਦੇ ਜਨ । "ਵੰਗਾਰ 
ਕੇ । "ਸ਼ੇਰ ਵਤ ਬਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ)। "“ਦੇਖ ਤੇ ਤੂੰ ਸੈਭਾਲ ।"3ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੋਕੇ । "ਦੂਜੇ 
_ਪਾਸੇ ਜਾਵਣ ਲਈ । "“ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੱਲਾ ਕਰੋ । "੬ਦਬਾਕੇ । “ਵਾੜ ਦਿਓਂ ੧੯ਚਾਉ 
ਵਿਚ ਆਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ । "੯ਵੰਗਾਰਕੇ । ““ਉਸ (ਜਮਤੁੱਲੇ) ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ । “ਨਿਸ਼ਾਨਾ 
ੁੰਡਦੇ ਰਹੋ । “ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਥਾਕੇ ਤਕੜਾਈ ਕੀਤੀਓਸੁ । %੫੧-ਦਾਉ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੭੦ ) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਸੂ ੧੫. 

ਫਿਰ ਢੇਰਾਂ । ਕਰਿ ਕਰਿ ਫੇਰਾ" ।ਸਭਿਹਿਨਿ ਪ੍ਰੇਰਰਹਤਿ ਇਕ ਬੇਰਾ॥੨੫॥ 

_ ਭਟ ਬਹੁ ਗਾਜੇ । ਪੁਨ ਪੁਨ ਬਾਜੇ । ਧਨ ਗਨਿ ਊਚੇ।ਅਧਿਕ ਪਹੂਚੇ॥੨੬॥ 

ਗਿਰ ਨਰ 'ਸਾਗੇਪਨ ਹਇ ਤਯਾਰੇ ।ਬਹਤ ਪ੍ਰਕਾਰੇਬਕ ਬਕ ਮਾਰੇ ॥੨੭॥ 

ਸੈਖਨਾਰੀ ੬#॥ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜਾਨਾ । ਸ ਬੈਨੰ ਬਖਾਨਾ। “ਘਨੋਂ ਸ਼ੱਤ ਆਏ । 
ਸੁ ਰੌਰੈ ਮਚਾਏ ॥੨੮॥ ਘਲੋ ਹੇਲ ਪਾਯੋਦਲੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਧਾਯੋ। ਬਨੌ ਸਾਵਧਾਨੇ। 
ਗਹੋ ਸ਼ਸਤ੍_ਪਾਨੇਂ ॥ ੨੯॥ ਨ ਪੈਰੇ ਹਿਲਾਓ । ਖਰੇ ਸ਼ੱਤ ਘਾਓ । ਬੜੋਂ 
ਹੋਇ ਗਾਵੇ। ਕਰਾਜੋਲ ਕਾਢੇ॥੩੦॥ਕਰੋ ਮਾਰ ਐਸੇ । ਨਹੀ'_ਜਾਹਿੰ ਜੈਸੇ! 
ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਧਾਯੋ । ਤੁਰੇਰੀ ਭਜਾਯੋ ॥ ੩੧॥ ਸਭੈ ਕੌ ਸੁਨਾਯੋ । ਸੁਚੇਤਾ 
ਕਰਾਯੋਂ । ਖੈਕਾਰੀ ਤਵੈਗੇਂ । ਭਏ ਭੀਮ ਰੈਗੀਂ ॥ ੩੨ ॥ਪਾਧੜੀ ੬੮॥ ਗੁਰ 
ਪੁੱਤ ਤਬੈ ਹੁਇਕੈ ਸੁਚੇਤ । ਲੈ ਸਿੰਘ ਮੈਗ ਰਿਪੁ ਹਤਨਿ ਹੇਤੁ । ਵਧਿ ਅੱਗ੍ਹ 

ਧਰਜੋ ਸਰ ਢਾਂਪ ਹਾਥ । ਖਪਰੇ ਨਿਕਾਸਿ ਬਡ ਓਜ ਸਾਬ॥੩੩॥ਤਕਿ ਟੋਲ 

ਟੋਲ ਪ੍ਰਤਿ ਹਤਨਿ ਕੀਨ । ਬੀਧੇ ਤੁਰੌਗ ਭਟ ਕੈਗ ਦੀਨਿ । ਉਤ ਤੋ 

ਵਧਾਇ ਆਏ ਕਰਾਲ । ਹੁਇ ਸਮੁਖ ਧਰੇ ਆਯੁਧ ਬਿਸਾਲ ॥੩੪ ॥ ਛੂਟੀ 

_ਤਵੈਗ ਇਕਬਾਰਿ ਬਿੰਦ । ਗੁਲਕਾਂ ਸੜਾਕ ਜੋਧਾ ਨਿਕੈਦ । ਮਿਲਿ ਗਏ 

ਪਰਸਪਰ ਘਾਲਿ ਹੇਲ। ਭਟ ਜਟੇ ਪਾਇ ਨਹਿੰ ਧਰ ਪਿਛੇਲ” ॥੩੫॥ ਪਰ 

ਗਯੋ ਦੇਕ ਬਾਰੀ ਘਮੰਡ” । ਗਿਰ ਪਰੇ ਬੀਰ ਹਇ ਖੰਡ ਖੰਡ । ਨਹਿ ਤਜੀ 
ਥਾਂਉ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨ ਪ੍ਹਾਰ“ । ਹੇਲਾ ਸੁ ਬਾਰ” ਪੁਨ ਜ਼ੋਰ ਧਾਰਿ ॥੩੬॥ ਦੌਪਈ॥ 

ਪੰਚਨ ਮਹਿੰ” ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੋਇ । ਗਹਿ ਤੁਢੈਗ ਕੋ ਪਹੁੰਚਕੋ ਸੋਇ। ਰੋ 
ਜਹਾਂ ਜਮਤੁੱਲਾ ਭਾਉ । ਆਵਤਿ ਹੇਲਾ ਕਰਤਿ ਅਗਾਂਊ ॥ ੩੭॥ ਵੇਰਿ 

ਕਵਾਇਦ ਕੋ ਨਿਜ ਘੋਰਾ[। ਤਜੀ ਤੁਫੈਗ ਤਾਂਹਿ ਕੀ ਓਰਾ । ਕੜਕ 

ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਪਰ ਗਈ । ਮਨਹੁੰ ਗਾਜ” ਪਹੁੰਚੀ ਸਿਰ ਪਈ ॥ ੩੮ ॥ ਲਗੀ 
ਭਾਲ ਮਹਿ ਗਿਰਿ ਤਤਕਾਲਾ। ਪਰਜੋ ਭੂਮਿ ਪਰ ਅੰਗ ਨ ਹਾਲਾ।ਸੀਸਕੇਦ 
ਉਵ ਜੁਤਿ ਹਾਂਡੀ ਫੁਟ ਜੈਸੇ ॥ ੩੯ ॥ ਗੂਜਰ 
_ਰੈਘਰ ਛੇਰ ਹਜ਼ਾਰਨਿ । ਜਿਸ ਕੇ ਸੈਰ ਗਹੇ ਹੱਥਕਾਰਨ । ਸਭਿ ਕੋ ਸ਼ੋਕ 

98੦੦. ਕਸ, ੩੩੦. 

_੧ਬਾਰ ਬਾਰ ਫਿਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰਾ ਕਰ ਕਰਕੇ । “ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ । ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਦੇ। 

_ ਗਫ ਘਮਸਾਨ । “ਸ਼ਸਤ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ । $ਬੱਲਿਆ ।(ਅ)ਬਾੜਿਆ । “ਪੰਜਾਂ(ਪਿਆਰਿਆਂ) 

ਵਿੱਚੋਂ । ਬਿਜਲੀ । ੨੧ਊਊ।ਉਂਊ ਸੈਖਨਾਰੀ ਦਾ ਰੁਪ ਹੈ । 1 ਇਸਤੋਂ ਬੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 

ਰਨ ਕਪ ਲੀ ਇਆ ਨੀ ਅਬ ਵਚਿ ਲੀਨ ਕਿ 

ਚ ਸੀ ੫ 
੩ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੭੧ ) ਚਿਤ ੪ । ਅੰ] ੧੬. 

ਬਿਲੋਕਤਿ ਹੋਵਾ। ਪਰਯੋ ਨੀਂਦ ਦੀਰਘ ਮਹਿੰ ਜਵਜਜ਼ਹ(ਰਾਰਾਕਾਰਪਰਨ 
ਰਤਿ ਸਾਰੇ । “ਭਯੋ ਗ਼ਜ਼ਬ ਜਮਤੁੱਲਾ ਮਾਰੇ? । ਮਿਲੇ ਸੈਂਕਰੇ ਤਿਸ ਬਲ 
ਆਏ । ਚਾਹਤਿ ਤਿਸ ਕੀ ਲੋਥ ਉਠਾਏ ॥੪੧॥ ਇਤ ਆਲਮਸਿੰਘ ਬੀਰ 
ਜਝਾਰਾਂ । ਲੈ ਕਰਿ ਸਿੰਘ ਹੇਲ ਕੋ ਡਾਰਾ। ਉਚੇ ਕਹਯੋ ਪਕਾਰਿ “ਸਨੀਜੈ!। 
ਲੋਥ ਦਸ਼ਟ ਕੀ ਜਾਨਿ ਨ ਦੀਜੈ॥੪੨॥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰਿ ਹਰਖਤਿ ਅਤੇ। 
ਵਾਹਿਗਰੁ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਫਤੇ । ਓਰੜ ਪਰੇ ਲੌਥ ਪਰ ਸਾਰੇ । ਸਿੰਘ 
ਪਦਾਤੀ” ਗਹਿ ਹੱਥਯਾਰੇ॥੪੩॥ਉਤ ਤੇ ਉਨਹੁੰਜ਼ੋਰਬਡ ਕੀਨ॥ਲੋਬ ਲੋਨਿ 
ਕੋ ਹਠ ਧਰਿ ਲੀਨਾ । ਦਹੰਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਮਿਲਿ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਨ । ਮਾਰਨ 
ਮਰਨ ਜੈਗ ਰਚਿ ਦਾਰਨ ॥ ੪੪ ॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿਥੇ ਚਤਰਬ 
ਰੁੱਤੇ “ਜਮਤੇਲਾ ਭਾਊ ਬੇਂਧ  ਪਮੈੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਪੰਚਦਸ਼ਮੋ ਅੰਸੂ । ੧੫ ॥ 

੧੬, [ ਜਮਤੁੱਲੇ ਮਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋਗ । ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪਾਨ ਮਹਿ ਹੁਤੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਹਾਂਨ । ਵਧੜੋ ਅੱਗ 
ਤਿਹ ਲੋਬ ਢਿਗ ਪਰਨ ਲਗਜੋ ਘਮਸਨ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸਿੰਘ ਬਹਾ- 
ਦਰ ਫਾਂਧਤਿ ਆਏ । ਕਰਾਚੋਲ ਕਰ ਧਰਿ ਚਮਕਾਏ । ਤੋਮਰ ਤੀਰਨਿ 
ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਹਾਰੇ । ਭਾਉ ਸਿੰਘ ਤਹਾਂ ਬਹੁ ਮਾਰੇ'॥੨ ॥ ਸਿੰਘਨ ਅਨੀ ਘਨੀ 
ਤਹਿ ਘਾਵਤਿਂ ਤੁਪਕ ਤਮਾਂਚੇ ਤਕਿ ਤਕਿ ਲਾਵਤਿ । ਪਿਖਿ ਘਮੰਡਚੈਦ 
ਆਇ ਕਟੋਚਢ।ਐਂਚਿ ਐਂਚਿ ਧਨੁ ਬਾਨਨਿ ਮੋਚਿ॥੩॥ਪੁੰਰੇ ਬਹੁ ਜੋਧਾ ਤਿਸ 
ਬਾਨ । ਕਹਜੋ “ਕਰਹੁ ਬਲ,ਲੇਹੁ ਨਿਸ਼ਾਨ%ਸਹਿਤ ਲੋਥ ਕੋ ਤੁਰਤ ਉਠਾ- 
ਵਹ । ਆਵਹਿ ਵਧੇ ਮਾਰਿ ਉਬਲਾਵਹ!॥੪॥ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ ਧਰਿ ਧੀਗ' 

_ਗਾਡਜੋ ਤਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਭੀਰ“ । ਰਹਿਤ ਕਹਤ ਕੇ ਸੰਹਤ ਮਹਿਤ 
_ਹੈ#। ਸਰ ਮਾਰਹਿ ਜਿਹ ਨਿਕਟ ਲਹ/ਤ ਹੈ ॥ ੫ ॥ ਛੇਰ ਹਜ਼ਾਰਹੁ ਓਰੜ 
ਪਰੀ । “ਹਾਇ ਹਾਇ? ਕਹਿ ਮਾਰਤਿ ਮਰੀ?ਘਨੇ ਢੋਲ ਗ੍ਰਾਮਨਿ ਕੋ ਸਾਬ 
ਸੇਲੇ ਸਿਪਰ ਸ਼ਕਤਿ" ਅਸਿ ਹਾਥ॥੬/ਬਜੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੁਝਾਊ । ਸੁਨਿ 
ਸੰਨ ਫਾਂਦਤਿ ਆਦਿ ਅਗਾਊ । ਗੁਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਰ ਘਾਲਹਿੰ ਹੇਲਾ। ਲੋਨਿ 
ਲੋਥੇ ਜੁਤਿ ਤਉ ਦਹੇਠਣ॥੭॥ ਜੇ ̀ ਸਊਰ ਨਿਜ ਹਯਨਿ ਬਚਾਵਹਿੰ।-ਗੁਲ- 
ਕਾਂ ਲਗਹਿ ਨ-ਇਤ ਉਤ ਧਾਂਵੀਹੇਂ । ਸਨਮੁਖ ਹੋਇ ਨ ਆਵਹਿ ਸੋਇ [ 
੧ਮੈਦਲ । ̀ ੰਸਿੰਘੰ ਨੇ ਓਥੇ ਭਾਉ (=ਜਮਤੁੱਲਾ ਭਾਉ ਦੇ ਸਾਬੀ) ਬੜੇ ਮਾਂਦੇ । ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ 
ਫੌਜ ਉਥੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ (ਵੈਰੀ ਨੂੰ) । ਬੈਡ ਖੋਹ ਲਓ। “ਭਾਵ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ । <ਭਾਵ 
ਰਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ (ਸੂਰਮਾ) ਹੈ । “ਮਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । ਬਰਛੀਆਂ। __ ੍ 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ।_____( ੫੨੭੨) ___ਰਿਤੂ੪। ਅੰਸੂ੧੬.. 
ਸਰ ਗੋਰੀ ਬਰਖਾ ਹੋਇ ॥ ੮ ॥ ਜੋ ਉਤਸਾਹਤਿ ਆਇ ਧਵਾਵਤਿ"। 

`_ਤਕਿ ਗੁਲਕਾ ਮਾਰੰਤਿ ਉਤਲਾਵਤਿ,ਯਾਂਤੇ ਓਰੜ ਆਇ ਪਦਾਤੀ'। ਹੇਰਿ 
ਖ਼ਾਲਸੇ ਪੁੰਜ ਅਰਾਤੀ॥€ਗੁਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੇ ਬਨ ਰਖਵਾਰੇਪਕਸਹਿੰ ਤੁਵੈ- 
ਗ਼ਨ ਤਕਿ ਤਕਿ ਮਾਰੇਂ । ਪਰੀ ਲੌਥ ਨਹਿੰ ਲੈਬੇ ਦੀਨਿ । ਭਯੋ ਭੇੜ ਭਾਰੀ 

_ਭੁਯ ਭੀਨ ॥ ੧੦ ॥ ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ॥ ਗਰਜੇ ਪੁੰਜ ਪਹਾੜੀ ਭੜਬੂ ਘੱਤਿਆਂ । 
ਕੁੱਬ ਨ ਮੁੜੇ ਪਿਛਾੜੀ" ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰ ਤੇ । ਢਾਲੌ' ਓਡਿ ਅਗਾੜੀ ਸੈਮੁਖ 
ਆਂਵਦੇ' । ਲਹੂ ਕ੍ਰਿਪਾਣ ਉਘਾੜੀ% ਪਕੜਿ ਨਚਾਂਵਦੇ ॥ ੧੧॥ ਇਤ ਤੋ 
ਛਾਲੀ? ਉੱਠੇ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਂਵਦੇ।ਗੋਰੀ ਤੀਰਨ ਵੁੱਠੇਛਹਿਬਰ ਸੀ ਲਗੀ । 

ਹਥਾਵੱਥ ਹਇ ਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਆਂਵਦੇ'ਤੜਵਤਿ ਧਰ ਪਰ ਲੂੱਠੇ ਪੜੇ ਕਰਾਂ- 

ਹਦੇ'”॥ ੧੨ ॥ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਹੇਲਾ ਘਾਲਹਂ, ਛਾਲਹਿੰ ਉੱਛਲੈ''ਮੁੱਛੈਂ 
ਬੈਕ ਬਿਸਾਲੈ' ਤੱਛੈਂ ਤਤਛਿਠੰ"'ਰੱਛੋਂ ਗੱਛ ਉਛਾਲੈ' ਢਾਲ ਛੈਲ ਜੇ 
ਕੱਛੋਂ ਪੱਛ ਕਰਾਲੈਂਆਮਿਖ ਛਕਰਹੇ'॥੧੩॥ਤਛਾਮੁੱਛ ਬਨ ਅੰਗੀ ਛੱਡਨੋ 
_ਕੱਧਨਾ'“ਬਾਣੇ ਰੈਗ ਸੁਰੈਗੀ ਸ਼੍ਰੋਠਤ ਸੋਂ ਭਰੇਉਛਲੈਂ ਛੈਲ ਛਲੈਗੀ ਛਾਨੀ 
-"ਛੋਭਤੇ'੯। ਕੱਛੈਂ' ਕੋਸ਼ ਕੁਜੈਗੀ ਜੈਗੀ ਸ਼ੋਭਦੇ'॥੧੪॥ਲਾਇ ਲਾਇ ਬਲ 
, ਹਾਰੇ ਲੋਬ ਨ ਉੱਠੀਆ”।ਅਪਰ ਲੋਥਭਟਭਾਰੇ ਮਰਿ ਕਰ ਗਨ ਭਈ" 
' ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਸਿ ਧਾਰੇ ਰਹ੧ੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ । ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਮਾਰੇ ਛੇਰੈ' 
ਗਾਮਕੀ”॥ ੧੫ ॥ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਹੁਇ ਤਰਵਾਰੀ ਲਰਿ ਲਰਿ ,ਹਣ 
ਪਰੋ । ਰਖੜੋ ਖੇਤ ਗੁਰ ਭਾਰੀ ਸਿੰਘਨਿ ਮਾਰਿਕੈ। ਥਿਰਯੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਗਾਰੀ 
੧ਜ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਜਾਕੇ ( ਘੋੜਾ ) । “ਪਿਆਦੇ । “ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਡੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਰਖ- 

ਵਾਲੇ ਬਣੇ । ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ । “ਢਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਵਦੇ ਹਨ । 

_ $ਲਹੂ (ਨਾਲ ਰਤੀ) ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕੱਢਕੇ । “ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ । “ਬਰਸਦੇ ਸੁਨ ਦਹੋੱਥੇ ਹੌਂਬੀ ਹੇਕੇ 

ਅੱਗੀ ਆਂਵਦੇ (ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ) ਮਾਰਿਆ । "$ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਇ ਹਾਇ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਮਿਲ 

ਮਿਲਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਪਹਾੜੀਏ) । "(ਪਰ ਔਂਗੋਂ) ਭਾਢੀਆਂ 

ਬਾਂਕੀਆਂ ਮੁਛਾਂ ਵਾਲੇ(ਸਿੰਘ)ਤਤਛਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ । "“ੱਛੋਲ(ਭਾਵ ਸਿੰਘੀਆਪਣੀ 
__ ਰੱਖਿਆ ਲਈ (ਗੱਛ=) ਔੱਗੇ ਵਧਕੇ ਢਾਲ ਉਛਾਲਕੇ (ਉਸ ਪਰ ਵੌਰੀ ਦਾ ਵਾਰ ਲੈੱਦੇ ਹਨ । 
“ਏਗਿਆਨਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਮਾਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ । "੧ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ) ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਉਂ ਤੱਛਦੇ 
ਮੁੱਛਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬਨ (ਨੂੰ ਤੱਡੀ ਮੁੱਛੀ ਦਾ ਹੈ); ( ਪਰ ਤਿਸ ਪਰ ਬੀ ) ਕੋਧ ਨਹੀਂ_ ਛੱਭਦੇ।  , 
'੬ਉਛਲੰਦੇ ਹਨ ਸੁਹਣੇ ਛਲਾੰਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ (ਸੂਰਮੇਂ) ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਗੁੱਸੈ ਭਰੇ। _ 

'੭ਕੱਛਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਹਿਤ ਸੂਰਮੇਂ ਜੋਗੀ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ । "(ਜਮਤੁੱਲਾ ਭਾਊ) ਦੀ ਲੋਬ ਨਾਂ ਉਠਾ ਸਕੇ 

(ਪਹਾੜੀਏ) । "੯ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੋਬਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ । “ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇੜਾਂ ਨੂੰ ।._____ _ 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੭੩ ) ਰ ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰ ੧੬. 
ਨਾਹਿੰਨ ਹਾਲਿਓਂ । ਹਾਰੀ ਚਮੂੰ ਪਹਾਰੀ ਘੰਛੇ ਗੰਟ ਭਈ ॥੨੬॥ ਵੋਰਰਾ ॥ 
ਭਈ ਸੈਝ ਤਬਿ ਭੀਖਨਾ ਅਸਤੜੋ ਸੁਰਜ ਜਾਇ । ਕਹਾਂ ਲਗੇ ਬਰਨਨ _ 
ਕਰੰ` ਭਯੋ ਜੁੱਧ ਜਿਸ ਭਾਇ ॥ ੧੭ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਦਹੰਦਿਸ਼ਿ ਕੇ ਜੋਧਾ ਮਿਟ 
ਗਏ' । ਤੀਨ ਜਾਮ ਲਰਿਕੈ ਤ੍ਰਿਪਤਏ । ਸ਼੍ਰਮਤਿ ਸੁਭਟ ਸਭਿ ਹਯ ਜੁਤਿ 
ਹੋਇ । ਮਰੇ ਹਜ਼ਾਰਹੁਂ ਗਿਠੇ ਨ ਕੋਇ॥ ੧੮ ॥ ਸਨੋ ਸਨ ਨਿਜ ਨਿਜ 
ਦਿਸ਼ ਮੁਰੇ । ਘਾਯਲ ਖੈਭਾਲਤਿ ਸਭਿ ਤਰੇ। ਰਚੇ ਮੋਰਚੇ ਸਿੰਘਨਿ ਜਹਾਂ। 
ਨਿਜ ਨਿਜ ਮਿਸਲ ਬਿਰੇ ਜਹਿ ਕਹਾਂ ॥੧੯॥ ਕੋ ਕੋ ਤਪਕ ਛੁਟਹਿ ਤਿਸ _ 
ਕਾਲਾ । ਅਪਨੀ ਅਪਨੀ ਕਰਤਿ ਸੈਭਾਲਾ । ਜਿਨ ਸਿੰਘਨਿ ਰਣ ਤਜਾਗੇ- 
ਪ੍ਰਾਨਾਂ । ਸੁਰ ਪਰ ਗਏ ਅਰੂਢਿ ਵਿਮਾਨਾ॥੨੦॥ਘਆਦਿਲ ਕਿਤਿਕ ਉਠਾ- 
ਵਤਿ ਲਯਾਏ । ਕੋਤਿਕ ਚਲਿ ਆਪਨ ਹੀ ਆਏ।ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁਰਖ ਕੌ 
ਕੀਨਸਿ । ਸਕਲ ਖਾਲਸਾ ਆਨੰਦ ਭੀਨਸਿ.। ੨੧॥ ਸਰਬ ਪ੍ਰਸੈਗ ਜੈਗ 
ਕੌ ਕਹਯੋ । “ਜਮਤੁੱਲਾ ਖੇਤਹਿ ਮਹਿੰ .ਰਹਜਯੋ । ਲੋਥ ਹੇਤੁ ਓਰੜ ਗਨ 
ਪਰੇ । ਲਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਨਸਿੰਘ ਖਰੇ॥੨੨॥ਰਾਵਰ ਕੌ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਿ ਸਾਰੇ। 

_ਨੌਰੇ ਢੁਕੇ ਨ;ਜਬਿ ਬਹੁ ਮਾਰੇ । ਗਏ ਹਾਰ ਹਟ ਗਏ ਪਿਛਾਰੀ । ਸਤਿਗੁਰ 
ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਹਮਾਰੀ” ॥ ੨੩ । ਬਿਕਸ ਕਹੜੋ ਪ੍ਰਭੁ “ਕੀਨਸਿ ਭਲਾ । 
ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਜਮਤੁਲ ਜਮ ਤੁਲ!'। ਦੇਤਿ ਬਿਖਾਦੇ ਮਾਰ ਸੋ ਲੀਨਸਸਾਂ । 
_ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਕੇ ਸਿਖ ਸੁਖੀਆ ਕੀਨਸਿ?॥ ੨੪ ॥ ਕਰਜੋ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਸਨ- 
ਮਾਠਾ?। ਕਰਿ ਕਰਿ ਖੁਸ਼ੀ ਅਨੰਦ ਨਿਧਾਨਾ । ਕੌਤਿਕ ਘਾਯਲ ਆਇ _ 
ਹਜ਼ੂਰ । ਕੇਤਿਕ ਨਿਜ ਡੇਰਨਿ ਮਹਿਂ ਸੁਰ॥ ੨੫ ॥ ਸਾਲ ਖੱਤ ਸਭਿ ਕੋ 

__ਦਿਲਵਾਯੋ । ਘਾਵ ਬਿਖਾਦ ਤੁਰਤ ਬਿਨਸਾਯੋ । ਭੋਰ ਹੋਤਿ ਲੰ ਬਨਹਿਂ 
ਸੁਚੇਤ । ਹੱਥਕਾਰਨ ਗਹਿ ਆਹਵ ਹੇਤੁ'॥੨੬॥ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸਾਲ ਜ੍ਰਲਤਿਗੁਰ 
ਆਗੇ । ਗੁਰ ਸਿਖ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਬਰਤੀ ਦੇਗ਼ ਤਿਹਾਵਲ 
ਹੋਏ । ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਅਚਿ ਕਰਿ ਸਭਿ ਕੋਏ॥ ੨੭ ॥ ਅਭਿਨੈਦਤਿ ਗਰ 
ਨੌੰਦਨ ਖਾਯੋ।ਰਣ ਤੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਸਹਿਤ ਸੁਹਾਯੋ।ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਤਿਸਹਿ __ ਪ੍ਰਸ਼ਸ਼ੈ। “ਰਣ ਮਹਿੰ ਗਾਵੇ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਪ੍ਰੈਸੈਂ? ॥ ੨੮ ॥ ਇੰਘ ਸਥਿਰੇ ਮੋਰਚੇ 
ਲਗਦੀ 
"ਹਫ ਗਏ।"ਜਮਤੁੱਲਾ ਜਮ ਦੇ ਤੁੱਲ ਸੀ। ₹ਦੁਖ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰ ਲਿਆਹੈ/੧(ਗੁਰੁ 

_ਜੀ ਨੇ) ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ । “ਜੈਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ [ਸੈਸ:, ਆਹਵ=ਯੁੱਧ]। 5ੰਨਾਸ਼ ਕੀਤੈ। _. 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੭੪ ) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਸੂ ੧੬. 

ਮਹੀਆ।ਤਿਨ ਹਿਤ ਗਈ ਦੇਗ਼ ਜਹਿੰ ਕਹੀਆਂ'ਮਨਜ ਬਲ ਠਾਵਢੇ ਗਾ
ਵ 

ਰਹੀਅਹਿ। ਸੱਤਿਨਾਮ ਜਪੁ ਰਿਖੁੰਦਿਸ਼ਿ ਲਹੀਅਹਿ॥॥੨੯॥ਇਮ ਸਤਗੁਰ 

ਸਗਿ ਸਿੰਘ ਸੈਭਾਰੇ । ਮਰੇ ਜਿਤਿਕ ਆਛੇ ਸਸਕਾਰੇ। ਪਰਮਗਤੀ ਕਹ 

ਪਰਾਪਤਿ ਕਰੇ । ਗੁਰ ਹਿਤ ਸਮੁਖ ਜੇਗ ਪੁਨ ਮੇ ॥ ੩੦ ॥ ਇਸ ਤੋਂ ਪਜੇ 

ਲਾਭ ਕਯਾ ਅਹੈ।ਜੋ ਪਰਲੋਕ ਸਧਾਰਨ ਚਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਕਰਿ ਭੋਜਨ 

_ਖਾਏ। ਬਹੁਰ ਮੋਰਚੇ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਏ॥ ੩੧ ॥ ਕਸੇ ਤਵੈਗਨਿ ਆਖੇ 
ਖਰੇ । 

ਆਧੇ ਨਿਸ ਅਗਾਮ ਕੋ ਕਰੇ । ਭਯੋ ਖੇਤ ਬਿਕਰਾਲ ਬਿਸਾਲਾ । ਕੂਕਤਿ 

ਮਿਲੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸ੍ਰਿੰਗਾਲਾ ॥ ੩੨ ॥ ਬਹੁਤੇ ਸ੍ਰਾਨ ਪੁਕਾਰਤਿ ਵਿਰੈਂ । ਸੁਰਨਿ 

ਆਮਿਖ” ਭੱਖਨ ਕਰੈਂਭਭੁਤਨਿ ਪ੍ਰੋਤਨਿ ਪਾਇ ਧਮਾਰ/ਗਾਵਤਿ ਨਾਚਤਿ 

ਮਦਤਿ ਉਦਾਰ ॥੩੩॥ ਸਿਰ ਕੇ ਬਾਰਿ ਖਿੰਡਾਇ ਕਰਾਲੇ । ਮਿਲੀ ਜੋਗਨੀ 

ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਲੋ । ਸੈਧਯਾ ਸਮੈ ਲਏ ਗਨ ਸਾਰੇ“। ਬਿਚਰਤਿ ਭੱਦ੍ਰ ਰੁੱਦ੍ਰ 

ਹੁਇ ਭਾਰੇ“ ॥੩੪॥ ਧੁਕ ਧੁਕ ਉਠੇ ਮਸਾਨ ਮਹਾਨੋ।ਬੋਲਤਿ ਹੜ£ ਸਨ- 

ਅਤਿ ਭੈ ਮਾਨੋ । ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਕੌ ਕਰਦਮ ਰਜ ਰਾਚਾਂ । ਕਿਤ ਕਿਤ ਘਾਇਣ _ 

ਹਾਇ ਉਬਾਚਾ॥੩੫॥ਮਰੇ ਤੁਰੈਗਮ ਧਰਨੀ ਪਰੇ । ਪਲ ਭੱਖੀ ਪਲ ਭੁੱਖਨਿੰ'' 
"। ਜਦੋ ਮੁੰਡੇ ਕਹੂੰ ਹੁੰਡ ਕਰਾਲੇ । ਖੜਗ ਸਮੇਤ ਹਾਬ.ਕ!ਟ ਡਾਲੇ 

ਯੇ 

॥ ੩੬॥ ਕਹੂੰ ਚਰਨ ਕਹੂੰ ਜੈਘ ਕਟੇ ਹੈਂ । ਕਿਤ ਕਟਾਰ ਸਨ ਪੇਟ ਫਟੇ . 

_ਹੈਂਢ। ਘੋਰ ਦਰਸ਼ਨਾ'? ਧਰਨੀ ਹੋਇ। ਦੇਖੀ ਜਾਇ ਨ ਕਾਇਰ ਜੋਇ ॥ 

੩੭॥ਸਿੰਘ ਮੋਰਚੇ ਬਿਰੇ ਸੁ ਜਿਤੇ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਫਤੇ । ਗਰਜਿ 

ਗਰਜਿ ਕਰਿ ਦੂਰ ਸੁਨਾਵੈਂ । ਬਿਜੈ ਆਪਨੀ ਸਭਿਨਿ ਸਨਾਵੈਂ ॥ ੩੮ ॥ 

ਇਸ ਬਿਧਿ ਬਿਤੀ ਖਾਲਸੇ ਮਾਂਹੀ । ਮਰੇ ਸੁ ਮਰੇ ਸ਼ੋਕ ਕਛ ਨਾਂਹੀ 
। ਹੋਤਿ 

ਭੋਰ ਧਾਰੇ ਉਤਸਾਹਾ । ਹਤਹਿ ਰਿਪੁੰਨਿ ਕੌ ਸੈਘਰ ਮਾਂਹਾ ॥ ੩੯ ॥ ਅਬਿ 

_ ਪਹਾਰੀਅਨਿ ਕੀ ਬਡ ਸੈਨਾ । ਕਹੌਂ ਕਥਾ ਬੀਤੀ ਜਿਮ ਰੈਨਾਂ । ਗਿਰਪਤਿ 

ਅਰੁ ਗਿਰ ਨਰ ਸਮੁਦਾਯਾਂ । ਕਿਤਿਕ ਪੂਜਾ ਅਰੁ ਸੁਭਟ ਲਰਾਯਾਂ"'॥੪੦॥ 

"ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਬੇ ਸਨ । “ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ । ਨਾਚ, ਲੁੱਡੀ । "ਸਾਰੇ ਗਣ । “ਸ਼ਿਵਜੀ ਭਾਂ: ਰ 

__ ਭਿਆਨਕ ਹੋਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । (ਭੁੱਦ=ਸ਼ਿਵ । ਰੁੱਦੂ=ਭਿਆਨਕ] । $ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ । 

“ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਲਹੂ ਰਚਕੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਸ ਅਹਾਰੀ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । ₹ਕਿਤੇ . 

'ਕਟਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਟ ਪਾੜੇ ਪਏ ਹਨ । “ਭਿਆਨਕ ਦਿੱਸਣ ਵਾਲੀ ।“੧ਕਿੰਨੀ `੩ੂ ਪਰਜਾਂ ਤੇ 

ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੂਰਮੇ ਲੜਾਏ । ੍ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੨੭੫) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਸੂ ੧੭. 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਲਾਜ ਸ਼ੋਕ ਸਭਿ ਮਹਿ ਭਯੋ ਚਿੰਤਾ ਰਿਦੈ ਉਪਾਇ । ਸੁਨਹੁ 
ਬਾਰਤਾ ਤਿਨਹੁੰ ਕੀ ਗਨ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਚਿਤ ਲਾਂਇ॥੪੧॥ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਗਿੰਥੇ ਚਤੁਰਥ ਟੁੰਤੇ “ਜੈਗ? ਪਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾ:/ ਮੋੜਸਮੋ ਅੰਸੂ । ੧੬ ॥ 

੧੭, [ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤੀਂ ਸਲਾਹਾਂ] [ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਭੀਮਚੋਦ ਬਿਨ ਅਨੰਦ ਕੇ ਦੇਖਿ ਰਹਜੋ ਬਿਸਮਾਇ ।-ਬੀਰ 
ਹਜ਼ਾਰਹੁ ਪਚ ਰਹੇ ਲੋਥ ਨਹੀ ਕਿਮ ਲਯਾਇ ॥ ੧॥ ਚੰਪਈ ॥ ਅਲਪ 
ਖਾਲਸਾ ਅਰਜਯੋ ਲਹਜੋ ਹੈ'। ਬਹੁਤ ਹਮਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਹਜੋ ਹੈ” । ਪਚਿ ਪਚਿ 
ਰਹੇ ਹੇਲ ਕੋ ਡਾਲਤਿ । ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਕੇ ਬਲ ਘਾਲਤਿ ॥੨॥ ਨਹੀਂ 
ਕਿਸਹੁਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਹਲਾਏ । । ਗਾਡ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥਿਰੇ ਜਿਸ ਥਾਏ । ਕਿਮ 
ਇਹ” ਲਰਤੇ ਤਹਾਂ ਨਰਨ ਸੈ-। ਇਿਮ ਸੋਚਤਿ ਗਿਰਪਤਿ ਬਹੁ ਮਨ ਮੈਂ॥ 
੩॥ ਹਟੀ ਜ਼ਮੁੰ ਲਰਿਬੇ ਪਿਛਵਾਈ । ਆਇ ਸਿਵਰ ਘਾਲਰੋਂ“ ਗਿਰਰਾਈ । 
ਮਰੇ ਪਰੇ ਸੋ ਖੋਤ ਰਹੇ ਹੈਂ । ਜੋ ਆਦਿਲ ਸੈਭਾਲ ਲਏ ਹੈਂ ॥ ੪ ॥ ਬਕਤਿ 

ਸੂਰਮੇ ਸਕਲ ਤਚੇਗਨਿ।ਮੁਰਬਾਨੋ ਮੁਖ ਸਿਥਲੇ ਅੰਗਨਿ ।ਬਿਨ ਉਤਸਾਹ 
ਸ਼ੋਕ ਮੈਂ' ਕੇਤੇ । ਸਨਬਖੈਧੀ ਹਤਿ ਘਾਲਯੋ ਜੇਤੇ“ ॥੫॥ ਮੰਤ੍ਰੀ ਅਪਰ 
ਜਿਤਿਕ ਥੇ ਸਯਾਨੇ । ਹੋਤਿ ਸਮੀਪ ਸਕਲ ਸਨਮਾਨੇ । ਨਿਜ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋ 
ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਰਾ।ਜ੍ਰਲਤਿ ਮਸਾਲ ਖਰੇ ਗਨ ਝਾਰਾ” ॥੬॥ ਆਇ ਕੇਸਰੀ- 
ਚੇਦ ਹੈਡੂਰੀ । ਭੂਪ ਕਟੋਚ ਆਦਿ ਬਿਧਿ ਰੂਰੀ । ਸਭਿ ਨਰਿੰਦਰ ਬੈਠੇ ਜਬਿ 
ਆਇ । ਤਿਨ ਕੇ ਜੇ ਬਜੀਰ ਸਮੁਦਾਇ ॥ ੭ ॥ ਭੀਮਚੈਦ ਤਬਿ ਬਾਕ 
ਬਖਾਨੇ । “ਸੁਨਹੁ ਸ਼੍ਰੋਨ ਦੇ ਤੁਮ ਸਭਿ ਸਯਾਨੇ । ਆਜ ਪਰੀ ਜਿਸ ਭਾਂਤਿ 
ਲਰਾਈ।ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਮੰਹੈ ਦਲ ਖਪ ਜਾਈ"॥੮॥ਜੋਧਾ ਮਰੇ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ 

_ਲਰਰ ਲਰ । ਲਬ ਹੈਤ ਬਹੁ ਹੇਲਾ ਕਰ ਕਰਿ । ਅਰਯੋ-ਖਾਲਸਾ ਧੀਰਜ 
ਧਰਿ ਧਰਿ । ਛੋਰਤਿ ਜ੍ਰਾਲਾਬਮਣੀ ਭਰਿ ਭਰਿ”॥ ੯ ॥ ਸੁਨਤਿ ਕੋਚ 
ਹੈਡੁਰੀ ਬੋਲਾ/ਪ੍ਰਥਮ ਜੈਗ ਲਰ ਸਭਿ ਨੇ ਤੋਲਾ।ਅਬਿ ਜਿਮ ਬਾਂਛਾ ਤਿਮ 
ਹੀ ਕਰੀਅਹਿ । ਬਾਧ ਘਾਟ ਸਭਿ ਘਾਤ ਬਿਚਰੀਅਹਿ? ॥ ੧੦ ॥ ਮੰਡਸ- 

ਰ ਅੜਿਆ ਵੇਖਿਆ ਹੈ । “ ਸਾਡੇ ਵਲ ਬਹੁਤਾ ( ਦਲ ) ਹੈਗਾ ਸੀ । ਭਾਵ ਪਹਾੜੀ । ਭਾਵ 
ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚ । “ਪਿੱਛੇ ਆਕੇ ਡੇਰਾ ਪਾਇਆ । #ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਬੋਧੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ । “ਬਾਰ 
ਖ਼ਤਾਬੀ। "ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ (ਸਾਡਾ) ਦਲ ਖ੫ ਹੀ ਜਾਏਗਾ । (ਅਜ) ਪਹਿਲਾ ਜੈਗ 
ਲੜਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ) ਤੋਲ ਲਿਆ ਹੈ । 



ਰ੍ ( ੫੨੭੬) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਸੂ ਵਿ 

ਪਤੀ ਦ ਬਖਾਨਾ ।“ਇਹ ਗੁਰੂਅਨ ਕੋ ਸਦਨ ਮਹਾਂਨਾ । ਨਹਿ 

ਸਮਾਨਤਾ ਕਿਸਤੇ ਹੋਇ। ਇਨ ਸੋਂ ਮਿਲਿਨਿ ਨੀਕ ਹ੍ਰੈ ਸੋਇ ॥ ੧੧॥ 

ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਬਲਟਤੇ । ਤੁਰਤ ਬਨਾਵਹਿ ਜਥਾ ਚਹੇਤੇ । ਬਿਦਤ 

ਮਹਿਦ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ। ਨਹਿਂ ਪੂਰਾ ਉਤਗੰਹ ਕੌ ਬਾਦੀ?॥੧੨॥ ਸੰਨ 

ਹੈਡੂਰੀਏ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ । 'ਰਾਂਜ ਕਾਂਜ਼ ਕੀ ਬਾਤ ਨਿਆਰੀ । ਇਸ ਮਹਿ 

ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਬਿਗਰੰਤੇ।ਜੋ ਅਤਿ ਪ੍ਰਿਯ ਸੋ ਸ਼ੱਤ ਬਨੰਤੇ॥੧੩॥'ਜੋ ਤਜਿ ਰਾਜ
 

ਸਾਧ ਬਾਨ ਜੈ ਹੈਂ । ਤੋਂ ਅਸ ਬਾਤਿ ਬਿਚਾਰਨ ਕੈ ਹੈਂ" । ਗੁਰੂ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਬਨ 

ਗਯੋ ਹਮਾਰਾ । ਕਹਹੁ ਲਰਨ ਤੇ ਕਿਮ ਹੁਇ ਟਾਰਾ£' ॥੧੪॥ ਸੁਨਿ ̀ ਜਸ. 

ਵਾਰ ਕੇਸਰੀ ਖੈਦ । ਬੋਲਯੋ ਸਭਿ ਮਹਿੰ ਗਰਬ ਬਿਲੌਦ । “ਕਹਾਂ ਸਿੰਘ ਹੈਂ 

_ਹਮਹੁੰ ਅਗਾਰੀ । ਠਹਿਰ ਨ ਸਕਹਿੰ ਪਰੀ ਜਬਿ ਮਾਰੀ ॥੧੫॥ 
ਕਹਾਂ ਭਏ 

ਪੁਰਬ ਅਰ ਰਹੈ । ਦਾਵ ਲਰਨਿ ਕੌ ਸੈਨ ਨ ਲਹੈ। ਹੋਇ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕੇ ਮੰਡਹੁ 

ਜੈਗਪਰਹ ਹੇਲ ਕਰਿ ਸਭਿ ਇਕ ਸੈਗ॥੧੬॥ ਕਬਿ ਲੌ ਲਰਹਿ ਖਾਲਸਾ 

ਜੋਈ। ਦਰਬ ਵੇਸ਼ ਕੋ ਰਾਜ ਨ ਕੋਈ । ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਧਨ 
ਰਾਜ ਮਝਾਚੇ। 

ਕਿਮ ਅਠੰਢਪਰਿ ਬਸਹਿੰ ਸੁਖਾਰੇ ॥ ੧੭ ॥ ਭੀਮਚੇਦ ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਤੋਂ 

ਕਹੈ । “ਭੋ ਜਸੁਵਾਰ ! ਇਸੀ ਬਿਧਿ ਅਹੈ । ਤਉ ਦੇਖਿਯੇ ਲੋਹ ਬਿਚਾਰੀ । 

ਪੈਂਡ ਖਾਨ ਆਯੋ ਬਲ ਭਾਰੀ ॥ ੧੮ ॥ ਜਿਮ ਮਾਰਯੋ ਦਲ ਗ੧ ਪਲਾਈ । 

ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਭਟ ਹਯ ਸਮੁਦਾਈ । ਹੇਰਿ ਆਜ ਕੌ ਜੇਗ ਹਿਰਾਸਾਂ । ਲਸ਼- 

ਕਰ ਭਯੋ ਕਿਤੇਕ ਬਿਨਾਸ਼ਾ ॥ ੧੯ ॥ ਕਹਿਲੂਰੀ ਕੋ ਏਕ ਵਜ਼ੀਰ । 

ਬੋਲਯੋ ਹਾਥ ਬਿ ਜੁਤਿ ਧੀਰ । “ਅਬਿ ਗਿਰਪਤ ਤੁਮ ਸਭਿ ਚਢ ਆਏ। 

ਲਗੀਹੈ ਨਹੀ ਇਹ ਕਿਮ ਬਨਿ ਆਏ ?? ॥ ੨੦॥ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਰਮ 

ਛੱਤੀਨ । ਪੂਰਬ- ਸੁਨੋ, ਜਥਾਂ ਸਭਿ ਕੀਨਿ।ਇਸ ਅਵਨੀ ਹਿਤ ਲਰਿ ਮਰਿ 

ਗਏ। ਜੀਤ ਪਾਇ ਸੁਖ ਭੋਗਤਿ ਭਏ॥੨੧॥ਕੌ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸੁਰਪੁਰਿ ਕੌ ਪਾਯੋ । 

ਜਗਤ ਬਿਖੈ ਜੋਧਾ ਜਸ ਛਾਯੋ। ਲਰਨ ਮਰਨ ਅਰੁ ਸਾਕੇ ਕਰਨੋ
। ਇਹੀ 

ਕਾਮ ਰਾਜਨ ਕੇ ਬਰਨ? ॥ ੨੨॥ ਸਭਿ ਤੋਂ ਸੁਨਿ ਕੈ ਨ੍ਰਿਪ ਕਹਿਲੂਰੀ । 

ਬੋਲਕੋ ਸੁਨਯੋ” ਨੀਤ ਜਿਮ ਰੂਰੀ । “ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਾਂਤਿ ਘੇਰਾ ਦਿਹੁ ਡਾਲਾ।ਚਹੁੰ- 

ਦਿਸ਼ਿ ਉਤਰਹਿੰ ਸਦਲ ਨ੍ਿਪਾਲਾ॥੨੩ਅੰਨ ਆਦਿ ਨਹਿੰ ਦੇਉ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ। 

੧ਜੇ ਗਜ ਛਡਕੇ ਸਾਧ ਬਣਨਾ ਹੇਵੇ ਤਾਂ ਐਸੀ ਗਲ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ
 ਹਾਂ । “ਮੈਂ ) ਡਰ ਗਿਆ, 

ਹਾਂ। “ਭਾਵ ਜੈਗ ਕਰਨੇ । “ਸੁਣਕੇ ਬੋਲਿਆਂ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੭੭) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਸੂ ੧੭. 
ਸਾਵਧਾਨ ਬਨਿ ਸਰਬ ਗਿਰੇਸ਼ੁਨਿ । ਅਨੰਦਪੁਰੇ ਮਹਿ ਪ੍ਵਿਸ਼ੀਹ" ਜਬੈ। 
ਨਿਕਟ ਲਗਾਇ ਮੋਰਚੇ ਸਬੈ ॥੨੪॥ ਕਰਹ ਤੈਗ ਨਿਤ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜੈਗ॥ 
ਬਿਚਜਤਿ ਰੌਤਰ ਤਰਕ ਬੱ ਉਤ ਗਿ ਤੇ ਘੇਰਹੁ ਬਰਿਆਈ । 
ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਨ ਠਿਕਸਨ ਕੌ ਨਹਿੰ ਪਾਈ” ॥ ੨੫ ॥ ਇਮ ਸਲਾਹ ਆਵਤਿ 
ਮੁਝ ਮਨ ਮੈਂ । ਹਤੇ ਨ ਜਾਹਿੰ ਸਿੰਘ ਕਿਮ ਰਨ ਮੈਂ? । ਸਭਿਹਿਨਿ ਸੁਨਿ ਕੈ 

_ ਮਸਲਤ ਐਸੀ।ਮਾਨੀ ਗਿਰਈਸ਼ੁਨਿ ਤਬਿ ਤੈਸੀ॥੨੬॥ਨਿਜ ਨਿਜ ਸਿਵਰ 
ਗਏ ਸਹਿ ਚਿੰਤਾ । -ਗੁਰੂ ਨ ਹਾਰਹਿ ਲਰਤਿ ਕਦੌਤਾਂ- ਤ੍ਰਾਸ ਮਾਨਿ 
ਆਧੇ ਸਵਧਾਨਾ। ਖਰੇ ਰਹੇ ਗਹਿ ਆਯੁਧ ਪਾਨਾ । ੨੭॥ ਅਰਧਨ ਪੇਰਿ” 
ਕੀਨਸਿ ਬਿਸਰਾਮੁ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਧਾਰਿ ਅਰਾਮੂ । ਸਭਿਨਿ ਜਾਮਨੀ 
ਡਰਤਿ ਬਿਤਾਈ। ਛੋਰਤਿ ਰਹੇ ਤੁਪਕ ਨਿਜ ਥਾਈਂ ॥ ੨੮ ॥ ਬੀਤੀ ਗਾਤਿ 
ਪ੍ਰਾਤਿ ਪੁਨ ਭਈ । ਪੁਰਬ ਦਿਸ਼ਿ ਪੈਅਰੀ ਪਰ ਗਈ । ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ 
ਦਹਨ ਦਿਸ਼ਿ ਕੀਨੇ।,ਬਸਤ ਸ਼ਸਤ੍੍ ਤਨ ਧਾਰਿ ਸਭੀ ਨੌ ॥੨੯॥ਨਿਜ ਨਿਜ 
ਥਾਨ ਬਨੇ ਸਵਧਾਨਾ । ਦੈਦਭਿ ਬਾਜੇ ਅਲਪ ਮਹਾਨਾ। ਸੈਖ ਘਨੇ 
ਸ਼ਹਿਨਾਇ ਨਫੀਰਨ” । ਬਡੇ ਢੋਲ ਉਤਜਾਹਤਿ ਬੀਰਨ” ॥ ੩੦ ॥ ਚਢੀ 
ਚਮੁੰ ਸਭਿ ਰਾਜਨ ਕੋਰੀ। ਹ੍ਰੈ ਨ ਸਕਹਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੇਰੀ੯ । ਦੂਰਿ ਦੂਰਿ 
ਲਗ! ਪਸਰੀ ਘਨੀ । ਘੇਰਨਿ ਕੌ ਡੇਰੇ ਕਰਿ ਅਨੀ॥੩੧` ॥ ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ 
ਜੋਜੈਲ'? ਚਲਾਈ । ਬਾਘਨ”' ਤੋ੫ ਤੁੰਗ ਥਿਰ ਥਾਂਈ । ਗਨ ਲਮਛੜਾਂ” 
ਸਿਪਾਹਨ ਧਰਿ ਧਰਿ'॥ਤਕਿ ਤਕਿ ਸਿਵਰ'ਏਹਤੀ ਤਬਿ ਭਰਿ ਭਰਿ॥੩੨॥ 
ਦੂਰਿ ਦੂਰ ਲਗਿ ਮਾਰਿ ਹਟਾਏ । ਲੈ ਲੋ ਓਟ ਥਿਰੇ ਸਮੁਦਾਏ । ਭਯੋ 
ਖਾਲਸਾ ਤਯਾਰ ਲਰਾਈ । ਸਹਿ ਨ ਸਕਹਿ ਰਿਪੁ ਕੀ ਬਰਿਆਈ”"“॥੩੩॥ 
ਠੌਰ ਠੌਰ ਢਾਰਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਹੋਏ। ਬਿਰੇ ਮੋਰਚਨਿ ਮਹਿ ਸਭਿ ਕੋਏ । ਲਗੀ 
ਤੁਵੈਗੇਂ ਤੜਭੜ ਛੂਟਨ । ਸਿਰ ਛਾਤੀ ਗਨ ਸਭਟਨਿ ਫੁਟਨ॥੩੪॥ਲੈ ਲੀ 
ਆਡ' ਬਿਰੇ ਤਕ ਮਾਰਹਿੰ । ਸੁਭਟ ਤਰੈਗ ਭੂਮ ਪਰ ਡਾਰਹਿਂ । ਡਾਰਹਿੰ 
(ਖਾਲਸਾ) ਵੜੇ । ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇ । ਦਲੜਦਿਆੰ ਕਦੇ ਬੀ । $%ਜੌਂਥਆਂ ਨੇ ਮੈਕੇ ਭਾਵ ਸੋਂਕੇ। 
“ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪੀਲੀ ਹੋ ਆਈ । ੬ਛੋਟੇ ਵੱਤੇ । “ਸਰਨਾਵਾਂ, ਨਵੀਰੀਆਂ । "ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ 
ਉਤਸਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ । ੯ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ' ਦਿੰਦਾ । "ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡੀ ਲੰਮੀ ਤੇ 
ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਬੰਦੂਕ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ੧੧ਨਮ ਤੋਪ ਦਾ। ੨ਲੀਮੀ 
ਨਾਲੀ ਵਾਲੀ ਬੈਦਕ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਆਮ ਬੈਦੁਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੂਰ ਤਕ ਹੁਦੀ ਸੀ । "੩ਸੂਰ- 
ਮਿਆੰ ਨੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ । “ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ । "“ਜੋਰਾਵਰੀ । '੬ਓਣ, ਆਸ ਆਸਰਾਂ । 



_ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੨੭੮) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਸੂ ੧੮, _ 

ਪੁਨ ਬਾਰੂਦ ਉਤਾਲੋ । ਗੁਲਕਾਂ ਠੋਕਿ ਠੋਕਿ ਗਜ ਨਾਲ । ੩੫ ॥ ਪਸਰ 

ਗਈ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਨਿ ਲਰਾਈ । ਦਸਤਰਵਾਂ ਕਰਿ ਸ਼ਿਸਤ' ਲਗਾਈ । 

_ਬਿਚਰਹਿ ਹਯ ਕੈ“ਜੋਧ ਪਦਾਂਤੀਡਾਂਭਹਿ ਤੋੜਾ ਤਤਛਿਨ ਘਾਤ” ॥੩੬॥ 

ਰਾਖਹਿੰ ਦੂਰ ਬਰਜ ਕਰਿ ਅਹੀ । ਤੋਪ ਜੈਜੈਲਨਿ ਮਾਰਨ ਕਰੀ। ਕੈ'ਤਕ 

ਚੜੇ ਸਊਰ ਪਹਾਰੀ । ਉਤਰੇ ਦੂਰ ਜਾਇ ਡਰ_ਧਾਰੀ ॥ ੩੭ ॥ ਆਗੇ ਲੈ 

ਲੈੱ“ਢੁਕਹਿਂ ਪਦਾਤੀ । ਗੁਲਕਾ ਫੋਰਹਿ ਤਿਨ ਕੀ ਛਾਤੀ । ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੰਏ 

ਗਿਰ ਗਿਰ ਪਰੈਂ । ਦਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਬੋ ਕਰੈ ॥ ੩੮ ॥ ਬਜਹਿ ਖੈਦੂਕ 

ਦਤਰਫੀ ਘਨੀ । ਆਡੇ ਲੈ ਲੈ ਲਰਤੀ ਅਨੀ । ਗਿਰ ਕਰਿ ਮਰੇ 'ਸੈਂਕਰੇ 

ਸੂਰਾ । ਤੜਵਤਿ ਘਾਇਲ ਮਿਲਿ_ਮਿਲਿ ਧੂਰਾ ॥ ੩੯ ॥ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿਂ 

_ਬਹੁ ਮਾਰ ਮਚੀ ਹੈ । ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਲ੍ਰੋਣਤ ਧੂਲ ਰਚੀ ਹੈ। ਹੈ ਹੈ ਮਾਰ ਮਾਰ 

ਕਰਿ ਧਾਵੈਂ। ਸਨਮੁਖ ਹੈ ਹੈਂਹਮੁਖ ਤੁਰਵਾਵੈਂ॥੪੦॥ਭਯੋ ਦੁਪਹਿਰਾ ਮਚ ਤ 

ਲਰਾਈ । ਬਿਰੇ ਮੋਰਚਨਿ ਭਟ ਸਮੁਦਾਈ । ਜ੍ਰਾਲਾਬਮਣੀ ਤਕਿ ਤਕਿ 

ਛੋਰਹਿੰ । ਉਰ ਆਵਤਿ ਇਹੁ ਹਤਿ ਹਤਿ ਮੋਗੰਹੰ” ॥ ੪੧॥ ਪਸਰੀ ਸੈਨਾਂ 

ਰਾਜਨ ਕੇਰੀ । ਜਨੁ ਸਮੁੰਦ ਉਛਲਯੋ ਇਸ ਬੇਰੀ । ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਪਸਰਮ 

` ਜਲ ਸਮ ਢਰਿ ਢਰਿ । ਬੀਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਟਾਪੂ ਸਮਸਰ ॥੪੨॥ 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਰ ਥੇ ਚਤਰਥ ਰੂੰਤੇ “ਜੋਗ ਪ੍ਰਮੋਰ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਸਪਤ ਦਸ਼ਮੋ 

'ਐਸ॥੧੭॥. ੧੮. (ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਯੁਧ] । 

.ਚੋਹਰ॥ ਢ਼ਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਼ਾਲਸੇ ਕੀਨਸਿ ਬਿਜੀਆ ਪਾਨਤੋਂ। ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨ 

ਮਹਾਨ ਕਰਿ ਭਏ ਸਕਲ ਸਵਧਾਨ ॥ ੨ ॥ ਭੌਪਈ॥ਜਪੁਜੀ ਆਦਿ ਪਠੰਹੇ 

ਗੁਰਬਾਨੀ । ਬੀਨਿ ਬੀਨਿ"ਦਸਤਾਰ ਮਹਾਨੀ । ਕੰਘਾ ਕਰਿ ਕਦੇ `ਜੂੜ 

ਬਨਾਏ।ਉਪਰ ਬਾਂਧਤਿ ਪਾਗਸੁਹਾਏ॥੨॥ਸ਼ਮਸ ਸੁਧਾਰਿਕਰ/ਤ ਮਛ ਬੈਕੀ। 

ਗੁਰ ਕੀ ਰਹਿਤ ਸਹਿਤ ਅਕਲੀਕੀ। ਜ਼ੀਨ ਤੁਰੋਗਮ ਪਰ ਸਭਿ ਡਾਲ । 

ਕਰਾਚੋਲ ਗੁਰ ਤੁਪਕ ਮੈਮ੍ਹਾਲੋ'" ॥੩॥ ਹੁਕਮ ਪਿਤਾ ਕੌ ਲੈ ਤਿਸ ਕਾਲ । 

_ ਤਕਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭਿ ਨਾਲੋ/ਪ੍ਰਭੁਜੀ!ਬਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮ ਪਾਊਂ॥ਏਸ 

ਪਕਾਰ ਖੈਗਾਮ ਮਚਾਊਂ॥੪ਮਭੀਮ ਚੈਦ ਤੇ ਆਦਿ ਪਹਾਰੀ । ਤਿਨ ਤੇ ਨਹ 

੧ਜੈਧ। ੨ਘੋੜ ਸਵਾਰ । ੨ਪੈਦਲ ਸੂਰਮੇ । ”ਮਾਰਦੇ ਹਨ । (ਆਪਣੇ) ਅਗੇ ( ਕੋਈ ਓਟ ) ਲੈ 

ਲੈਕੇ । 5ਓਟਾਂ ਲੇ ਲੋਕੇ । “ਤੁੜਾਂਵਦੇ ਹਨ । "ਉਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰਕੇ ਮੋੜਦੇ ਸਨ । 

ਦੰਸੁਂਖਾ । ੯$ਚੁਣ ਚੁਣਕੇ । "ਭਾਰੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੈਦੁਕਾੰ ਮੈਭਾਲੀਆਂ । 

“ਦੇਖੋ ਰਾਸਿ ੪ ਅੰਜੂ ੪੪ ਅੰਕ ੧੧ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੨੭੯) ਰਿਤੁ ੩ । ਅੰਸੂ ੧੮, 

ਸਧਿ ਜਾਇ ਸੈਭਾਰੀ।ਲਰਿਬੇ ਸ੍ਰਾਦ ਆਜ ਸੋ ਪਾਵੈਚਦਿ ਆਵਨ ਕੌ ਮਨਿ 

ਪਛੁਤਾਵੈ”॥੫॥ ਪੁੱਤ ਬਾਕ ਕੌ ਸਠਤਿ ਅਨੰਦੇ। ਸ਼ੱਤਨਿ ਬਨ ਕੋ ਅਗਨਿ 

ਮੀਨੰਦੇ। ਸਕਲ ਖਾਲਸੇ ਮਹਿੰ ਉਤਸਾਹੀ।ਤੁਮਰੇਸੌਮਰਿਪੁ ਮੈਂਬਲਨਾਂਹੀ 
॥੬॥ਬਲ ਕਰਿਬੇ ਮਹਿ ਨਹਿ ਉਤਲਾਵਹ/ਵਧਹ ਨ ਆਰੀ,ਜੈਗ ਮਚਾਵਹ। 

ਚਤਰ ਘਟੀ ਬੀਤੇ ਹਟਿ ਆਵਹੁ/ਸਿੰਘਨ ਬਰਜਿ” ਸੈਗ ਨਿਜ ਲਯਾਵਹੁ ॥ 

੭॥ ਇਸ ਹੀ ਬਿਧਿ ਕੀ ਖੇਲ ਹਮਾਰੀ । ਸਨੇ ਸੋਂ ਇਨ ਗਰਬ ਪ੍ਰਹਾਰੀ। 

ਤੁਰਕਨਿ ਸੈਗ ਬਿਨਸ ਕਰਿ ਜਾਈ । ਬਲੀ ਖਾਲਸਾ ਲੌ ਠਕੁਰਾਈ || 

੮॥ ਇਹ ਕੁਛ ਲਰਤਿ ਨਹੀਂ ਅਬਿ ਜੋਵੈਂ” ।ਅਠੰਦ ਰਾਜ ਕੌ ਕਲ ਤੋਂ 

ਖੋਵੈਂ”। ਇਮ ਕਹਿ ਪੱਤ ਲਰਨ ਕੇ ਹੇਤ । ਪਠਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਿ ਭਲੋ ਸਚੇਤ॥ 

੯੬ । ਮੁਕਤਾ ਜਰੇ ਨਿਬੰਗ ਸੁਹਾਯੋ । ਲਿਯੋ ਦਾਸ ਤੋ ਗਰ ਮਹਿੰ ਪਾਯੋ"। 
ਖੜਗ ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਥੋ ਗਰ ਪਰਯੋ । ਉਪਰ ਦਪਟਾ ਐਂਚਨਿ ਕਰਯੋ ॥੧੦॥ 

ਜਰੇ ਜਵਾਹਰ ਜ਼ਾਹਰ ਜੋਤਿ । ਅੰਗ ਬਿਕੂਖਨ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਤਿ । ਕੌਚਨ ਫੂਲ 

ਸਿਪਰ ਕੌ ਜਰੇ । ਧਰਿ ਸਿਕੈਧ ਪਰ; ਸ਼ੋਭਯੋ ਖਰੇ” ॥ ੧੧॥ ਕਠਨ ਜਿ 
ਹਾਬ ਮਹਿ ਲੋ ਕੈ । ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕੌ ਬਦਨ ਕੌ ਕੌ । ਨਿਕਸਿ ਵਹਿਰ ਹਯ 
ਕੋ ਮੰਗਵਾਯੋ । ਕਰਿ ਪੁਦੱਛਨਾ ਉਪਰ ਆ%ੋ॥੧੨॥ਪਰੀ ਦਚੋਬੈ' ਗਰਜਨੋ 

ਭਾਰਾ।ਉਚ਼ੀ ਧੁਨ ਰਫਜੀਤ ਨਗਾਰ।ਗੁਰ ਸੁਤ ਸੈਗ ਖਾਲਸਾਂ ਚਵਜੋ।ਸ਼ੱਤ੍ 

ਹਤਨ ਪਰ ਚਾਵ ਸ ਬਵ੍ਯੋ ॥੧੩॥ਕ।ਸ ਕਸ ਤੁਪਕਨ ਪਾਇ ਦਗੋਰੀ । 

ਨਿਕਜੇ ਭੀਮਚੈਦ ਜਿਸ ਓਰੀ।ਪੀਛੇ ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸੋ ਕਹੋ“ਜਾਤਿ ਅਜੀਤ 

ਸਿੰਘ ਰਣ ਚਹ3” ॥ ੧੪ ॥ ਕਰਹੁ ਮੋਰਚਨਿ ਬਹ ਤਕਰਾਈ।ਅਸਵਾਰਨਿ 

ਦਲ ਹੈ ਸਮੁਹਾਈ'।ਏਕ ਤਮਾਂਚਾਂ / ਰਣਕੋ ਮਾਰਗੁ ਸ਼ੱਤ ਸੈਂ ਕਰੇ ਹਤਿ ਕਰਿ 

ਡਾਰਹੁ ॥ ੧੫॥ ਪੁਨ ਹਟਿ ਆਵਹੁ ਲੈ ਕਰਿ ਫਤ। ਹੇਗੌਹੇ ਗਿਰਪਤ ਨਿਜ 

ਭਟ ਹਤੇ” । ਸੁਨਤਿ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਬੈਦਨ ਕਰੀ । ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਢਿਗ 
ਤਿਸ ਘਰੀ ॥੧੬॥ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਬਡ ਜੋਧਾ । ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਧਰੇ 

ਬਡ ਛ੍ਰੋਧਾ। ਬੀਰ ਬਚਿੱਤ੍ ਸਿੰਘ ਬਡ ਬਾਹੂ।ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਗਮਨਜੋ ਰਣ ਮਾਂਹੂ 
ਿ ਮੱਟੂ” ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਮਬੈਲ”" । ਦਨੀਚੈਦ ਕੇ ਆਯਵ ਰੈਲ । ਸਭਿ 

"ਵਿਚੋਂ ਉਤਸਾਹ ਵਾਲਾ । ”'”'ਨੂੰ ਰੋਕਕੇ । ੨ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ । $ਏਹ (=ਪਹਾੜੀਏ) ਹੁਣ ਕੁਛ 

ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਦੀਹਦੇ। “ਭਾਵ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ । 5ਖਿੱਚਕੇ (ਲੱਕ ਨਾਲ) ਕੱਸਿਆ ਦੁਪੱਟਾ । 

“ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੋਭਿਆ । ਚਾਹ ਕੇ । ੯ਸਾਜ਼ਮਣੇ ਹੋਵੇ । ?ਜਟਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗੋਤ । ੧੧ਮਾਤੇ ਦਾ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੮੦ ) ਰਿਤੁ ੪। ਅੰਜੂ ੧੮, _ 

ਅਸਵਾਰ ਹੋਇ ਤਬਿ ਗਏ । ਗੁਰ ਨੰਦਨ ਸੈਗ ਮਿਲਤੇਂ ਭਏ ॥੧੮॥ ਕਿਸੂ 
ਕਮਾਨ ਬਾਨ ਧਰਿ ਲੀਨਿ"। ਤੋਮਰ ਬਰਛੀ ਸਾਂਗ ਨਵੀਨ । ਨਿਕਸੇ 
ਆਨੰਦਪੁਰਿ ਕੌ ਛੋਰਿ। ਗਮਨੇ ਸਿੰਘ ਪੰਚ ਸੈ ੫੦"॥੧੯॥ ਸੁਨਜੋਂ ਪਹਾਰੀ 
ਬਜਯੋ ਨਗਾਰਾ । ਜ਼ੀਨ ਪਾਇ ਤਯਾਰੀ ਅਸਵਾਰਾ । ਹੋਤਿ ਮੋਰਯੰਨ ਜੁਦੀ 
ਲਰਾਈ । ਜਾਨਯੋ-ਇਤ ਸੈਨਾ ਕੁਛ ਆਈ-॥ ੨੦॥ ਗਮਨੇ ਗਹੇ 
ਕਮਾਨ ਤੁਵੈਗ। ਸਮੁਖ ਭਦੇ ਦੈ ਦਲ ਹਿਤ ਜੇਗ/ਕਿਤੀ ਬਾਉ' ਮਚ ਰਹੀ 
ਲਰਾਈ । ਜ੍ਰਾਲਾਬਮਨੀ ਛੁਟਿ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੨੧॥ ਇਤੈ ਸਿੰਘ ਕਰਿ ਹੇਲਾ 
ਪਰੇ। ਧਾਇ ਅਚਾਨਕ ਤਿਸ ਦਿਸ਼ਿ ਲਰੇ।ਮਨਹੁੰ ਚੇਤ ਬਹਿ ਬਾਉ ਬਡੇਰਾਂ'। 
ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਦਲ ਜਲਧਰ ਪ੍ਰੋਰ ॥ ੨੨॥ ਬਰਖਨ ਗੁਲਕਨਿ ਕਰਕਾਂ 
ਕੇਰੀਂ“। ਪਰਬਤ ਲਰ ਕ੍ਰਿਖਿਪਾਕ ਘਨੌਰੀ£ । ਏਕ ਬਾਰ ਪਰਿ ਕਰੀ 
ਬਿਨਾਸਨ। ਕਰਕੀ ਤੁਪਕਨਿ”, ਬਾਨ ਸਰਾਸਨ” ॥੨੩॥ ਫੂਟੋਂ ਮੁੰਡ ਤੁੰਡ 
ਬਿਕਗਾਰੇ'। ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਛੂਟੇ ਮਨ ਹੈ ਪਨਾਰੇ । ਭੀਮਚੇਦ ਕੋ ਦਲ ਸਮੁਹਾਯੋ । 
ਦੰਦਭਿ ਢੋਲਨਿ ਬਿੰਦ ਬਜਾਯੋ ॥੨੪॥ ਤਜੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਤੀਰ । 
ਬੀਧੇ'“ਬੀਰਨਿ ਘਨੇ ਸਰੀਰ । ਸੁਭਟ ਕਿ ਘੋਰਾ ਘੋਰ ਲਗੇ ਸਰ"'।ਗਿਰਤਿ 
ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਰ ਪਾਨਨ ਪਰਹਰਿ॥੨੫॥ ਬਹੁ ਚੋਚਲਤਾ ਕਰ/ਹੈ ਚਲਾਵਨ । 
ਭਾਬਾ ਮਹਿ ਹਾਬਹਿ ਕਰਿ ਪਾਵਨ””। ਸਰ ਨਿਕਾਸਿ ਗੁਨ ਮਹਿ ਬਗ- 
ਰਾਵਨ” । ਐਂਚਿ ਕਾਨ ਸਨ ਪਾਨ ਲਗਾਵਨ"?॥੨੬॥ ਤਕਿ ਸ਼ੱਤ੍ਨਿ ਕੇ 
ਅੰਗ ਲਗਾਵਨ । ਜਾਨਯੋ ਪਰਹਿ ਨ ਗਨ ਕਿਯ ਘਾਵਨ"'।ਚੇਚਲ ਬਾਜੀ 
ਕਰਨਿ ਕੁਦਾਵਨ । ਬਿਚਰਤਿ ਰਿਪ ਕੌ ਵਾਰ ਬਚਾਵਨ॥੨੭॥ ਨਰਾਜ ਫੰਦ॥ 
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤ ਚਾਹਿ£ ਤੀਰ ਕੋ ਪ੍ਰਹਾਰਤੇ । ਤੁਰੇਗ'” ਏਕ ਸੈਗ 
ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸੈਘਾਰਤੇ । ਮਰੀ ਪਹਾਰ ਬਾਹਿਨੀ ਬਿਸਾਲ ਸਾਮੁਹਾਇ ਕੌ।ਸ 
0... ਉਕਤ ਤਤ. 
“ਫੜ ਲਿਆ । “ਭਿਆਨਕ । ₹(ਕੌਧ ਰੂਪੀ) ਦੇਤ ਦੀ ਵਡੀ ਵਾਯੂ ਨੇ ਵਗਕੇ । “ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਲ 
ਰੁਪੀ ਬਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ । “ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਗੜਿਆੰ ਦੀ ( ਬਰਖਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ) । 
੬ਪਹਾੜੀਏ ਬਹੁਤੀ ਪੱਕੀ ਖੇਤੀ ਵਤੇ'। “ਬੰਦੂਕਾਂ ਕੜਕੀਆਂ ਭਾਵ ਚੱਲੀਆਂ । "ਧਨੁਖਾਂ ਤੋਂ ਤੀਰ 
(ਦੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ')੯ਭਿਆਨਕ । "!ਵਿੰਨ੍ਹੇ । "ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਭਿਆਨਕ ਤੀਰ/ "ਭੱਥੇ 
ਵਿਚ ਹਥ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ । 'ਚਿੱਲੇ ਵਿਚ ਜੋੜਦੇ ਹਨ । "ਂਖਿੱਚਿਆਂ ਹਥ ਜਾ ਲਗਦੇ ਹਨ 

ਕੈਨ ਨੂੰ । “ਇੰਨੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । "5ਚਾਹੈਂਦੇ ਹੋਏ । "ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ । 
` #ਪਾਠ ਅਸਲੀ 'ਤੁਵੈਂਗ” ਚਾਹੀਏ, ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕਲਮ ਉਕਾਈ ਤੋਂ “ਤੁਰੈਗ' ਹੋ 

[ਬਾਕੀ ਟ੍ਕ ਦਖੇ ਅਗਲੇ ਪੰਨ ਦੇ ਹਨ| ਡ8#` 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੮੧ ) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਸੂ ੧੮. 

ਏਕਬਾਰ ਗੋਰੀਯਾਂ ਅਨੇਕ ਹੀ ਚਲਾਇਕੈ ॥ ੨੮॥ ਚਲੀ ਸ ਬੇਗ ਸ਼ੁੰਕਤੀ 
ਲਗੀ ਤਰੇਗ" ਆਇਕੈ । ਗਿਰਯੋ ਸੁ ਜੈਗ ਖੇਤ ਮੈਂ' ਸ ਦੋਇ ਘਾਵ ਖਾਇ 
ਕੈ । ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੋਰਿ,ਅੰਗ ਆਪਨੇ ਬਚਾਇਕੰਖਰੋ ਚਰੇਨ ਭਾਰ ਵੈਰ 
ਬਾਨ ਕੋ ਚਲਾਇਕੈ॥੨੯॥ਪਹੁਚਿ ਕੈ ਸੁ ਦਾਸ ਆਇ ਬਾਜ ਔਰ ਦੀਨਿਓਂ। 
ਕਰੀ ਸ਼ਿਤਾਬ ਦੌਰਿਕੈ ਰਕਾਬ ਪਾਇ ਲੀਨਿਓ' । ਅਰੋਹਿ ਤਾਤਕਾਲ 
ਹੀ ਚਲਾਕ ਕੋ ਚਲਾਇਕੈ.ਪ੍ਰਹਾਰ ਬਾਨ ਵੇਰ ਤਾਕ ਤਾਕਿ ਸ਼ੱਤ ਘਾਇਕੇ 
॥ ੩੦ ॥ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਅੱਗੂ ਜੈ ਤੂਵੈਗ ਸੈਗ ਭੈਰਿ। ਕੌ” । ਰਖੇ ̀ ਫਿਕਾਇ 
ਬਾਇ ਹੀ ਵਧੇ ਨ ਸ਼ੱਤ ਜੈਗ ਕੈ । ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਲੈ ਦਯੋ ਸ ਚੀਰ 
ਛੋਰਿ ਕੈ”। ਤੁਪਾਇ ਕੈ ਤੁਰੈਗ ਕੋ ਚਹੈਤਿ ਹੇਲ ਦੌਰਿਕੌ ॥ ੩੧ ॥ ਪੁਕਾਰ 
ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੌ ਪਰੇ ਸੁ ਏਕ ਬਾਰ ਹੀ।ਬਜਾਇ ਜੈਗ ਜੀਤ ਕੋ ਨਿਨਾਦ' ਕੈ 
ਉਚਾਰ ਹੀ।ਕਰੇਤਿ ਰੇਲ ਪੇਲ ਕੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇ ਸੂਰਮੇ । ਤਢੇਗ ਤੀਰ ਮਾਰਿ 
ਕੈ ਮਿਲਾਇ ਬੀਰ ਧੁਰ ਮੇਂ ॥੩੨॥ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਥ ਬੈਂ ਚ ਮਜਾਨ ਤੇ ਕੜਾਕੜੀ 
ਮਚਾਇਕੈ।ਬਿਹੈਡ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਤੁੰਡ ਪੰਡੁ ਤੇ ਪਲਾਇਕੰਓਪਚੇਡ ਹੀ ਘਮੰਡ 
ਪਾਇ ਦੰਡ ਦਤ ਧਾਇਕੈ” । ਕਟੇਤਿ ਕੈਠ ਕੰਧ ਬਾਹੁਦੈਡ ਕੋ ਰਿਸਾਇਕੈ" 
॥੩੩॥ ਬਿਲੋਕਿ ਬੀਰ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕੋ ਘਮੰਡ ਕੌ। ਪਰੇ ਸੁ ਏਕਬਾਰ 
ਹੀ ਅਨੋਕਹੁੰ ਬਿਹੈਡਕੈ੯। ਪ੍ਚੈਡ ਓਜ ਕੀਨਿ"? ਤੁੰਡ ਮੋਰਿ ਕੈ ਰਿਪੂ- 
ਨਿਓ'। ਪਲਾਇ ਕੰਡ; ਦੇਖਿ ਬੀਰ ਧੀਰਜੈ ਕਿਸੂਨਯੋ” ॥੩੪॥ ਨਿਹਾ- ਰ 

(ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਦੇ) ਘੋੜੇ ਨੂੰ । "ਛੇਡਕੇ ( ਘੋੜੇ ਨੂੰ ) । ₹,ਰਕੇ । 5ਝੌਤੇ ਦਾ ਫਰੈਰਾ ਖੋਹਲ 
ਦਿਤਾ । “ਸ਼ਬਦ [ਸੈਸ:, ਨਿਨਾਦ]। “ਮੂੰਹ ਪੀਲੇ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । “ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ 
(=ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ) ਦੈਡ ਦਿਤਾ [ਦੂਤ ਪਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੈਰੀ ਦਾ ਬੀ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਦੇ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਦ ਦੁਸ਼ਮਨ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ]ਕੋਧ ਨਾਲ ਕੌਠ, 
ਮੋਢੇ;ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਤਾ । ਦੰਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ । "“ਬਹੁਤਾ ਜੋਰ ਪਾਇਆ । "ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 
ਮੋੜ ਦਿਤੇ । ਦ(ਪਹੜ਼ੀਏ) ਪਿੱਠ ਦੇਕੇ ਭੱਜ ਉਠੋਂ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਕੇ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਨ ਹੇ ਗਏ 
[ ਕਿ ਸੁਨਿਓ=ਕਿ ਸ਼ੂਨ ਹੈਗਏ ਧੀਰਜ ਤੋਂ'। (ਅ) ਕਿਸੁ “-ਲਯੋ=ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਧੀਰਜ] । 
“%੩੬(ਪ੩ਨ ਪੰਨੇ ੮ ਝਾਤ ਟੂਕ) 
ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬ ਤੁਕ ਦਾ ਪ੍ਰਮੰਗਕ ਤੇ ਸੁਹਣਾ ਇਹ ਹੈ:-ਸੂਰਮੇ' ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ (ਇਕ 
ਬਾਰ ਹੀ) ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਕੇ (ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਨੂੰ) ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 
ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬੈਦੂਕਾਂ 
ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ` ਤੀਰ ਛੇਤੀ ਚਲਦੇ ਸਨ, ਬੈਦੂਕ ਰਤਾ ਵਕਤ ਲੈਂਦੀ ਸੀ । 



੫ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੮੨ ) ਰਿਤੁ ੪। ਅੱਸੂ ੧੮ 

ਰਤੇ ਨ ਮੋਰਿ ਨੈਨ ਤ੍ਰਾਸ ਕੈਂ ਬਿਸਾਲ ਤੋ" । ਬਚੇ ਰਹੇ ਪਲਾਇ ਜੈਹਅਰੇ ਸ 

ਮੇਲ ਕਾਲ ਤੋਂ੧ਹੁਤੋ ਸੁ ਦੂਰ ਕੋਸਰੀ ਬਿਲੋਕਿ ਸੂਰ ਭਾਜਿਤੇ ।ਲਏ ਸਮੂਹ 

ਸੂਰਮੇ ਮਿਲੋਂ” ਸੁ ਸਿੰਘ ਗਾਜਤੇ ॥ ੩੫॥ ਕੁਦੇਡ ਐੱਚਿ ਐੱਚਿ ਕੌ ਪ੍ਰਹਾਰ 
ਬਾਨ ਕਾਲ ਕੌ"। ਅਰੜੋ ਸੁ ਅੱਗ ਆਇਕੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਜੋਧ ਨਾਲ ਕੋ”। ਜਥਾ 
ਪਰਵਾਹ ਜਾਵਤੋ ਗਿਰੀਨ ਤੇ ਸਬੀਤ ਹਰੈ” । ਤਥਾ ਬਿਰੇਤਿ ਖਾਲਾਸਾ ਚ਼ਹੈਤਿ 

ਚੀਤ ਜੀਤ ਹ੍ਰੈਂ॥੩੬॥ਰਿਪੂਨਿ ਕ਼ਾਟਿ ਸੈਂਕਰੇ ਸਰੀਰ ਘਾਇ ਖਾਇਕੈਮੁਰੇ 

ਬਹੋਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ' ਸ਼੍ਰੀ ਫਤੋ ਸੁ ਪਾਇਕੈ।ਸਨੋ ਸਨੇ ਹਫੇਤਿ ਘਇਲਾਨ'” 
ਕੌ ਮੈਕਾਰਕੈ।ਥਿਰੇ ਸਥਾਨ ਆਪਨੇ ਸਮੂਹ ਧੀਰ ਧਾਰਿਕੈ॥੩੭॥ਤੁਵੈਗ ਮੈਗ 
ਅੰਗ ਬਾਹ ਭੈਗਿ ਕੈ ਬਿਸਾਲ ਹੀ।ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਓਰੜੇ ਅਨੌਕ ਹੇਠ ਘਾਲ 
ਹੀ।ਖਰੇਕਰੇ ਸਦੂਰ ਹੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਗੋਰਿਯਾਂਨਕੋਂ"'।ਸਮੀਪ ਹੋਇ ਪਾਇ ਨਾ” 

ਪ੍ਹਾਰਯੇ ਪ੍ਹਾਨਿ ਕੋ॥੩੮॥ਮਚਜੋ ਸੁ ਜੁੱਧ ਕ੍ਰੱਧ ਕੈ ਤੁਢੈਗਸੈਗ ਘਾਇਹੀ। 
ਮਰੇ ਪਰੇ ਅਨੇਕਹੀ ਲਹੂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਇਹੀ।ਸੁੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਗਨੀ ਸ੍ਰਿੰਗਾਲ 
ਮਾਸ ਖਾਵਤੇ । ਪੁਕਾਰ ਕਾਂਕ ਕੌਕਰੀ ਕਰਾਲ ਹੀ ਸੁਨਾਵਤੇ ॥ ੩੯ ॥ 
ਤਰੈਗ ਅੰਗ ਭੈਗਤੇ ਕਿਤੇਕ ਛੂਛ ਡੋਲਿਤੇ।ਕਟੇ ਸਰੀਰ ਹਾਥ ਪਾਇ ਕੋਇ 
ਦੀਨ ਬੋਲਤੇ । ਬਿਹਾਲ ਹੈ੍ੈ ਬਿਸਾਲ ਹੀ ਕਰਾਲ ਬੀਚ ਖੇਤ ਕੇ । ਕਰਾਹਤੋ 
ਪੁਕਾਰਤੇ ਮਰੈਤਿ ਸ੍ਰਾਮਿ ਹੈਤੁ ਕੇ" ॥੪੦॥ ਲਰੇਤਿ ਏਵ ਰੀਤ ਸੌਂ"'ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਮੰਦ ਹੋਇਓ । ਪ੍ਰਗੋਪ' ਮਾਰਤੰਡ ਭਾ, ਭਯਾਨ ਸੈੜ ਸੋਇਓ” । ਵਿਰੇਤਿ 
ਵੱਢ ਰੱਦ ਬੇਖ'” ਸੈਗ ਲੋ ਗਠਾਨਿਕੋ।ਫਿਕੇ ਸਮੁਹ ਸੂਰਮੇ ਸਥਾਨ ਮੌਰਚਾ- 

- ਨ ਕੋ ॥ ੪੧॥ ਫਿਰੇ ਸੁ ਆਪ ਆਪ ਕੋ ਸੈਭਾਲ ਘਾਇਲਾਨ ਕੋ । ਬਿਲੋਕਿ 
ਭੀਮਚੈਦ ਬਿੰਦ ਬੀਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਨ ਕੋਸਚਿੰਤ ਸ਼ੋਕ ਧਾਰਤੋ ਕਹੇ ਨ ਕਾਂਹੁ 
ਪਾਸ ਹੀ।-ਲਰੈ' ਜੁ ਏਵ ਨੀਤ ਹੀ ਨ ਜੀਤ ਹੋਤਿ ਆਸ ਹੀ-॥੪੨॥ ਕਰੇ 

੧ਬਹੁਤੇ ਭਰ ਕਰਕੇ । “ਮੌਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿਤੇ। ₹ਸੂਰਮਂ ਭਜਦੇ ਦੇਖਕੇ। ਆ ਮਿਲਿਆਂ ਗਜਦੇ 
ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ । “ਭਾਵ ਮਾਰੂ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । #ਜੋਧੇ- ਨਾਲ ਲੈਕੇ । “ਜਿਵੇਂ ਵਗਦਾ ਰੋ ਪਹਾੜ 

ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇ । “ਤਵੇ” ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀਤ ਨੂੰ ਚਾਹੈਦਾ ਹੋਯਾ ਰੁਕ ਗਿਆ । <ਸੂਰਮੇ 

ਸਿੰਘ । "ਦਜ਼ਖਮੀਆਂ । "ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਕੇ । '“(ਵੈਰੀ) ਨੇੜੇ ਨਹੀ ਢੱਕ ਸਕਦੇ । "₹ਮਾਰਨ 
_ਵਾਲਿਆੰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਜਨ ( ਸਿੰਘ)। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸੀ 'ਪਹਾਰੀਏ_ਪ੍ਰਹਾਨ 

ਕੋ?=ਪਹਾੜੀਏ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ । "ਸਾਮੀ ਵਾਸਤੇ । "ਇਉਂ 
ਲੜਦਿਆਂ । “ੰਛੂਪ ਗਿਆ । ਭਿਆਨਕ ਸੈਂਬ ਹੋ ਆਈ । "ਸ਼ਿਵ ਭਿਆਨਕ .ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਫਿਰਦਾ ਹੈ । “੯ਮਾਰਿਆਂ ਗਿਆਂ ਨੂੰ । ਰ੍ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੮੩ ) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਸੂ ੧ 

ਇਕੱਤ੍ ਆਨਿਕੈ ਅੰਬਾਰ ਦੀਹ ਲਾਗਿਓ। ਮੰਗਾਇ ਕਾਸ਼ਟਾਨ ਤਤ 
ਦੀਨ ਦਾਗਿਓ । ਬਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਕ ਧਾਰਿ ਕੈ ਸਚਿੰਤ ਰਾਤ ਹੋਇ ਕੈ । ਕਛੂਕ 
ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੈ ਰਹਜੋ ਪ੍ਰਯੈਕ ਸੋਇ ਕੈ ॥ ੪੩ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸੂਰਜ 
ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਚਤੁਰਥ ਰੁਤੇ “ਜੈਗ ਪ੍ਮੌਰਾ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ ਦਸ਼ਮੋ ਅੰਜੂ ॥ ੧੮। 

੧੯, [ਜੰਗ-ਜਾਰੀ] 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤ ਲੋ ਘਾਯਲ ਸਕਲ ਸੈਭਾਲਿ।ਪਿਤਸਮੀਪ 
ਆਵਤਿ ਭਏ ਭਠਜੋਂ ਜੈਗ ਅਹਿਵਾਲ ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਆਲਮ 
ਸਿੰਘ ਦੋਉ । ਕਛਕ ਘਾਇ ਥੈ ਕੇ ਤਨ ਸੋਊ" । ਅਪਰ ਸਿੰਘ ਕੋਤਿਕ ਮਰਿ 
ਗਏ । ਸੁਰਪਰਿ ਬਸੇ ਭੋਗ ਸੁਖ ਲਏ ॥੨॥ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰ ਸਤ ਸੈਗ ਹਜ਼ੂਰ । 
ਸ਼ੌੋਨਤ ਲਿਪਤ ਭਯੇ ਪਟ ਸੂਰ । ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਭਨੜੋਂ ̀ ਅਹਿਵਾਲਾ/ਪੂਤੁ 
ਜੀ | ਸੈਘਰ ਭਯੋ ਬਿਸਾਲਾ ॥੩॥ ਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਯੋ ਘਮੰਡ'। ਬਾਨ 
ਪ੍ਚੋਡ ਸੁ ਤੁਰਨ ਛੇਡਿ”। ਬਿਚਰਤਿ ਸ਼ੱਤਠਿ ਮਹਿ ਧਰਿ ਧੀਰਜ । ਹਤੇ 
ਬਹੁਤ ਕਰਿ ਕਰਿ ਨਿਜ ਬੀਰਜ“ ॥ ੪॥ ਲੌਂਗੀ ਤਵੈਗ ਤਚੈਗਮ ਗਿਰਜੋ। 
ਉਤਰਜੋ ਹੁਇ ਸੁਚੇਤ ਤਰ ਖਰਸੋ । ਪਹੁੰਚਿ ਦਾਸ ਨੋ ਦੁਸਰ ਦੀਨਿ । ਭਏ 
ਅਰੋਹਨ ਜੁੱਧ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥੫॥ ਤੁਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਲ ਤੇ ਬਹੁ ਸਿੰਘ । ਘਨੋ ਮਾਰਿ 
ਮ੍ਰਿਗ ਰਿਪੁ ਬਨ ਸਿੰਘ । ਘਾਇਲ ਆਜ ਭਯੇ ਬਹੁਤੇਰੇ । ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰ 
ਪ੍ਰਹਾਰ ਘਨੋਰੇ॥ ੬॥ ਐਸੀ ਕਟਾ ਭਈ ਅਜ ਹੇਰਤਿ । ਜਿਮ ਖਾਤੀ ਬਡ 
ਬਨ ਕੋ ਗੇਰਤਿ।ਸ਼੍ਰਮਤਿ ਸਿੰਘ ਘਇਲ ਗਨ ਲਖੀਅਹਿ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਿ੍ਸ਼ਟਿ 
ਇਨ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਪਿਖੀਅਹਿ ॥੭ ॥ ਸਾਲਪੱਤ ਸਭਿ ਕੋ ਬਖਸ਼ੀਜੈ । ਪੀਰ 
`ਸਰੀਰ ਦੂਰ ਕਰਿ ਦੀਜੈ । ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਾਤਿ ਲਗਿ ਮੇਲਉ ਘਾਉ? । ਉਠਹਿੰ 
ਲਰਹਿ ਕਰਿ ਕਰਿ ਚਿਤ ਚਾਉ ॥ ੮ ॥ ਰਾਵਰਿ ਬਲ ਅਲੌਬ ਕੋ ਪਾਈ । 
ਗਿਰਨਰ ਦਿਨਪੁਤਿੰ ਦੇਹਿ ਖਪਾਈ । ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ ਦੇਖਨਿ ਕਰੇ 
ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਦਿਸ਼ਿ ਸਨਮੁਖ ਖਰੇ ॥੯॥ ਸਾਲਪੱਤ੍ ਲੇ ਸਭਿ ਤਨ ਲਾਇਵ । 
ਘਾਇਨ ਤੋਂ ਗੁਲਕਾਂ ਨਿਕਸਾਇਵ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਤੇ ਪੈਰ ਨ ਹੋਈ । 
"ਮਲੇ ਘਾਵ ਸੁਖ ਲਹਿ ਸਭਿ ਕੋਈ ॥੧੦॥ ਬਰਤੀ ਦੇਗ਼ ਤਿਹਾਵਲ ਘਨੋ। 

_=----- ਦਾ” 

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਬ ਜ਼ਖਮ ਲਹ । ੨ਮਰਮਿਆਂ ਦੇ । ਭਾਵ ਘਮਸਾਨ ਵਾਲਾ ਜੈਗ । 

ਝਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚਲਾਕੇ। ੫ਆਪਣਾ ਬਲ ਠਾ ਲਾ ਕੇ। ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਮਾਰ ਮਾਰਕੇ । “ਜ਼ਖਮ 
ਮੇਲ ਦਿਓ । ਰੇ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ .ਸੂਰਜ । (੫੨੮੪) __ ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਸੂ ੧੯. 

ਖਾਇ ਅਸਨ ਬਹੁ ਸ੍ਰਾਦਨ ਸਨੋ।ਲੇ ਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਸਕਲ ਪਰਿ ਸੋ
ਏਜਿਤਿਕ 

ਮੋਰਚੇ ਮਹਿੰ ਬਿਰ ਹੋਏ॥ ੧੧॥ ਸਾਵਧਾਨ ਹ੍ਰੈ ਜਾਗਤਿ ਰਹੇ । ਛੁਟਤਿ 

ਤਵੈਗ ਦੁਹਨ ਦਿਸ਼ਿ ਲਹੇ । ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਾਤਿ ਪੁਨ ਬਜੋ ਨਗਾਰੇ। ਢੋਲਨਨ 
ਪਰ 

ਡੈਕੇ ਗਨ ਮਾਰੇ॥ ੧੨॥ ਲੌਬਤ ਬਜਤਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਭਾਵਤਿ'। ਸੂਰਨ ਕੇ 

ਉਤਸਾਹ ਬਧਾਵਤਿ । ਭਰਿ ਭਰਿ ਫੂਕਨ ਸੈਖ਼ ਬਜਾਏ । ਦ੍ਹੁੰਦਿਸ਼ 

ਆਪਨ ਬਿਖੈ ਸੁਨਾਦੇ ॥ ੧੩ ॥ ਡਫ ਸ਼ਹਿਨਾਇ” ਬਜੋ ਕਰਨਾਈ'। ਡੈਕ 

ਘਰਾਵਲ ਪਰ” ਠਣਕਾਈ । ਆਸਾਵਾਰ ਰਬਾਬੀ ਗਾਵੈ । ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ 

ਤਾਨ ਬਸਾਵੈਂ ॥ ੧੪॥ ਹਿੰਦੁ ਧਰਮ ਕੋ ਗੁਰੂ ਅਲੈਬ । ਦਾਰੇ“ ਮੰਗਲ ਹੋਤਿ 

ਕਦੈਬ । ਪਰੇ ਭੋਗ ਗੁਰ ਫਤੇ ਬੁਲਾਵੈਂ । ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨ/ਹ ਧਯਾਨ ਲਗਾਵੈਂ 

॥ ੧੫॥ ਸੱਤਿਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰੈਂ । ਬਿੰਦ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਮਤਿ ਧਰੈ । 

ਆਦਿ ਸੁਖਮਨੀ ਪਠਿ ਪਠਿ ਬਾਨੀ । ਧੁਨਿ ਉਚੀ ਤੋ ਕਰਹਿ ਬਖਾਨੀ ॥ 

੧੬॥ ਕਰਿ ਕੈਘਾ ਗਹਿ ਕੋਸ ਸੁਵਾਰੈਂ । ਚੁਨਿ ਚੁਨ ਪਾਗ ਸੀਸ ਪਰ ਧਾਰੈਂ। 

ਸੂਧੀ ਸ਼ਮਸ ਕਰਤਿ ਮੁਛ ਬੈਕੀ।ਰਹਤਿ ਸਹਿਤ ਹੈਂ ਮਹਤ ਨਿਸ਼ੈਕੀਂ।੧੭॥ 

ਰਣ ਪ੍ਰਿਯ ਆਯੁਧ ਰਾਖਹਿੰ ਪਾਸ । ਸਿਮਰਹਿ ਸੱਤਿਨਾਮ ਬਿੱਸ੍ਹਾਸ । ਨਿਸਾ 

ਮੋਰਚਨਿ ਜਿਨਹੁੰ ਬਿਤਾਈ । ਤਿਨ ਢਿਗ ਜਾਂਇ ਸੁ ਦੇਹਿ ਉਠਾਈ । 
=੨੪ _ ੩੪ 

ਗਾ, 

॥ ੧੮॥ ਬਿਰੇ ਆਪ ਹੈ ਕੌ ਸਵਧਾਨਾ । ਸੋ ਉਠਿ ਕਰਿ ਹੈਂ ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨਾਂ । 
੮ 

ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਪੁਨਿ ਦਰਸਹਿ ਜਾਈ । ਕਗਹੈ ਸੁਨਾਵਨ ਬਾਤ ਲਰਾਈ ॥ 

੧੯ ॥ ਕਿਸੁ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਆਵੈਂ । ਮਿਲੋ ਸਿੰਘ ਇਕ ਥਲ ਹੁਇ 

ਜਾਵੈਂ । ਲੇ ਸਿੱਕਾ ਬਾਰੂਦ ਬਡੇਗੀ । ਖਾਨ ਹੇਤੁ ਲੋ ਰਸਤ ਘਨੋਰੀ । ੨੦॥ 

_ਕਰਹਿੰ ਤਜਾਰ ਸੁਧ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਈ”। ਨਿਕਸ ਖਾਲਸਾ ਪੁਰ ਸਮੁਦਾਈ" । 

ਤਿਨ ਆਗਾ ਲੋ ਕਰਿ ਬਹੁ ਲਰੈਂ” । ਮਾਰਨ ਕਰਹਿ ਅੱਗ ਜੋ ਅਰੋਂ ॥੨੧॥ 

ਭੀਮਖੈਦ ਨਿ੫ ਬ੍ਰਿੰਦ ਉਪਾਇਰਹੇ ਬਿਚਾਰੰਤ ਬਸ ਨ ਬਸਾਇ।ਚਹੁੰਦਿਸ
਼ਿ 

੧ਸੁਹਣੀ ਲਗਦੀ ਹੈ । “ਤੁਰਰੀ । “ਤੂਤੀਆਂ । “ਡੈਕੇ ਘੜਿਆਣਨੰ ਪਰ । “( ਗੁਰੂ ) ਦੁਆਰੇ । 

੬ਰਹਤਵਾਨ ਤੇ ਬੇਡਰ ਹਨ । “ਭਾਵ ਪਹਿਰਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਤੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰ, 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਓਬੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਕੇ ਫਿਕਦ
ੇ ਹਨ । ਰਾਤ ਵਾਲ਼ੇ ਆਰਾਮ 

ਲਈ ਤੇਰੇ ਆਂਵਦੇ ਹਨ ਤੇ । (ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਿੰਘ) ਅੰਦਰ ਖਬਰ ਪਹੁੰ
ਚਵਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ( ਕਿ 

ਅਸੀਂ ਸਾਮਾਨ ਲੈਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ) । ੯( ਇਧਰ ) ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖਾਲਸਾ ਨਿਕਲਕੇ । 

੧6ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਬੈਨ੍ਹਕੇ ਬਹੁਤ ਲੜਦੇ (ਔੱਰੀ ਵਧਦੇ ਹਨ) । ਰ 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੮੫ ) ਰਿਤ ੪ । ਅੱਸੂ ੧੯. 

ਕਗੰਧ ਅਧਿਕ ਭਕਰਈ; ਰਹਹੁ ਸਚੋਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨ ਜਾਈ” ॥ ੨੨॥ 
ਦੁਇ ਸੈ ਕਬਹੁ ਤੀਨ ਸੈ ਚਵੈਂ । ਦੇਹ ਤਿਲਾਵਾ ਦ੍ਰਿਤਤਾ ਬਧੈ”। ਜਬ[ਹ 
ਸ਼੍ਰਮਤਿ ਹੁਇ ਸ਼ੱਤ ਸਿਧਾਵੈ' । ਤਬਹਿ ਖਾਲਸਾ ਅੰਤਰ ਆਵੈ” ॥੨੩॥ਥਕੇ 
ਲਾਇ ਬਲ ਬੁਧਿ ਕੋ ਰਾਜੇ । ਨਹੀ ਬਿਗਾਰ ਸਕਹਿੰ ਗੁਰ ਕਾਜੇਂ । ਲੈ' 
ਤੁਵੈਗ ਮੋਰਚਨਿ ਮਾਂਹੀ । ਆਗੇ ਬਧਨ ਦਏ ਰਿਪੁ ਨਾਂਹੀ ॥੨੪॥ ਪ੍ਰਥਮ 
ਬਿਰੇ ਜਹਿੰ ਬਾਨ ਪਹਾਰੀ । ਤਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਮੋਰਚਨਿ ਧਾਰੀ । ਸੀਸ ਉਕਾ- 
ਸਹਿ ਉਪਰ ਜੋਇ । ਗੁਲਕਾ ਤੇ ਫੋਰਤਿ ਹੈਂ ਸੋਇ॥ ੨੫ ॥ ਯਾਂਤੇ ਰਹੇ 
ਦਬਕ ਤਰ ਨੀਚੇ । ਖਨਹਿੰ ਮੋਰਚਾ ਅਵਨੀ ਬੀਚੋ। ਖ਼ਾਨਪਾਨ ਤੇ ਸੈਕਫ 
ਪਾਵੈ'। ਨਹਿ ਉਕਸਹਿੰ ਆਵਹਿ ਨਹਿ ਜਾਵੈ ॥। ੨੬॥ ਸਗਰੇ ਬਾਸਰ 
ਦੁਖ ਕੋ ਭਰੈਂ । ਇਤਹਿ ਸਿੰਘ ਸਭਿ ਸੁਖ ਸਨ ਵਿਰੈ'। ਪੁਰਿ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ 
ਰਿਪੁ ਰਾਖਹਿੰ।ਲਰੈ' ਜਾਇ ਜਬਿਹਇ ਅਭਿਲਾਖਹਿੰ॥੨੭॥ਹੋਤਿ ਮੋਰਚੰਨਿ 
ਬਿਥੈ ਲਰਾਈ । ਕਬਿ ਕਬਿ ਕ੍ਰੇੈੜ 'ਪਰਹਿ ਸਮੁਦਾਈ । ਇਕ ਦਿਨ ਪਰੀ 
ਰਾਤਿ ਅੰਧਕਾਰੀ । ਨਹਿੰ ਸੂਝਤਿ ਹੈ ਕੁਜਾ ਪਸਾਰੀ# ॥ ੨੮ ॥ ਮਿਲੋਂ ਸਿੰਘ 
ਆਪਸ ਮਹਿ ਤਬਿਹੁਮਸਲਤਕਰਤਿ : ਭਏ ਦਮ ਸਭਿਹ/#“ਆਜ ਮੋਰਚਨਿ 
ਕਰੀਅਹਿ ਧਾਈ । ਕਟਾ ਕਰਹ ਸ਼ੱਤ ਸਮੁਦਾਈ॥੨੯॥ਨਹੀ' ਤੁਵੈਗ ਹਾਥ 
ਮੈਂ ਲੀਜੈ । ਵੇਟੇ ਸ਼ਸਤੁਨਿ? ਸੈਗ ਲਰੈ)ਜੈ। ਖੜਗ; ਸਿਪਰ ਗਹਿ, ਨੇਜ਼ੇ; 
ਭਾਲ । ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਂਗ, ਕਟਾਰ ਕਰਾਲੇ ॥ ੩੦॥ ਪਰਹੁ ਅਚਾਨਕ ਕਰਹੁ 
ਘ:ਡਖੁੰਡਖੰਡ ਕਰਿ ਲਰਹੁ ਪ੍ਚੈਡ” । ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਯੋ ਸਨਾਇ। 
“ਗੁਰ ਕੀ ਆਇਸੁ ਭਈ ਨ ਕਾਇ ॥੩੧॥ ਬਿਨਾ ਕਹੇ ਤੇ ਰਨ ਘਮਸਾਨ। 
ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਕਿਮ ਚਾਹਹ ਬਲਵਾਨ ! ।ਆਲਮਸਿੰਘ ਭਨਜੋ' ਸਭਿ ਸੈਰ॥ 
“ਪੂਕੁ ਕੋ ਆਸ਼ੈ ਕਰਿਬੇ ਜੈਗ॥ ੩੨॥ ਕਤਲ ਮੋਰਚਾ ਕਰੀਅਹਿ ਧਾਇ । 
ਭੀਮਚੋਦ ਮੁਰਖ ਪਛੁਤਾਦਿ। ਆਨ ਪਰਹਿ ਗਰ ਸ਼ੱਤ ਬਿਸਾਲਾ੯। ਕਿਮ 
ਬੂਝਨਿ ਗੁਰ ਹੁਇ ਤਿਸਕਾਲਾ॥੩੩॥ਸੁਖ ਪਰਯਕ ਪਰ_ ਹਇ ਪੁਤੁ ਬਿਰੇ। 

ਦ ਹੁਕਮ ਦੈੱਦਾ ਹੈ ਕਿ । “ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਰਸਤ ਲੋਕੇ ਅਨੈਂਦਪੁਰ ) ਵਿਚ 
ਨਾਂ ਜਾ ਵੜਨ । “ਫਿਰਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਧੇ [%:; ਤਲਾਯਾ=ਉਹ ਫੌਜ ਜੋ 
ਸ਼ਹਿਰ ਯਾ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਗਿਰਦ ਫਿਰਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ) । (ਅਨੰਦ ਪੁਰ) ਆਂਵਦਾ ਹੈ । “ਹੇਠਾਂ 
ਹੀ ਹੇਠਾਂ । $ਹੱਥ ਪਸਾਰਿਆਂ ਦਿੱਸਦਾ ਨਹੀਂ' “ਹਥ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸਤ ਜੇ 
ਐੱਗੇ ਗਿਣਦੇ ਹਨ । ਦੇਖੋ ਰਾਸ ੭ ਅੰਸੁ ੪੮ ਦੇ ਅੰਕ ੬ ਦੇ “ਵੇਂ ਟਨ” ਪਦ ਪੰਨਾ ੩੨੪੭ ਤੇ 
ਅੰਕ ੭ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਯ । “ਘਮਸਾਨ । ਦਜੈ ਸ਼ੱਤਰੂ ਬਹੁਤਾ ਗਲ ਆ ਪਵੇਂ । 



__ ਸੂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੨੮੬) _ ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਸੂ ੨੦. 

ਅਬਿ ਤਿਨ ਕੌ ਨ ਬੂਬਿਬੇ ਕਰੋਂ । ਦਯਾਸਿੰਘ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿਖ ਭਾਰੇ । ਇਨ 
ਤੇ ਆਗਜਾ ਲੋਹ ਸੁਖਾਰੇ? ॥ ੩੪ ॥ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਤਬਿ ਕੰਹਮੋ। 

“ਦਿਹ ਆਸ਼ੈ ਨੀਕੋ ਮਨ ਲਹਜੋ। ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਜੀ!ਹੁਕਮ ਉਚਾਰੋ । ਹਤਹਿ 

ਖਾਲਸਾ ਰਿਪਨ ਸੁਖਾਰੋ ॥ ੩੫ ॥ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾਂ । 

“ਕਰਹੁ ਕਾਜ ਗੁਰ ਕੋ ਸਵਧਾਨਾ । ਕਰੋਂ ਨ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ! ਕਹਿ ਐਸੇ । 

ਜਿਸ ਤੇ ਵੜੇ ਖਾਲਸਾ ਲੈਸੇ॥੩੬॥ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਯਹੁ ਤਬਿ ਖਰੇ। ਖੜਗ 

ਸਿਪਰ ਕਰ ਨੋਜਾ ਧਰੇ । ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ ਨਿਸੈਗ। ਭਯੋ ਤਯਾਰ ਕਰਿਬੇ 

ਕਹੁ ਜੈਗ ॥ ੩੭ ॥ ਆਗੇ ਖਰੇ ਹੋਇ ਸਭਿ ਰਹੇ । ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਨਿਜ ਮੁਖ 
ਬਚ ਕਹੇ ।“ਜੇ ਸਭਿ ਕੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਐਸੇ। ਹਤਹੁ ਪਹਾਰੀ ਭਟ ਗਨ 

ਤੋਜੇ॥ ੩੮ ॥ ਮੈਂ ਭੀ ਗਮਨਹੁੰ ਸੈਗ ਤੁਮਾਰੇ । ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਤਬਹਿ 

ਹਟਕਾਰੇ । “ਇਹਾਂ ਬਿਰਹੁ ਹਮ ਹੀ ਚਲਿ ਜੈਹੈਂ । ਤੁਮਰੇ ਬਾਕ ਫਤੇ ਰਣ 

ਲੈਹੈ”॥੩੯॥ ਇਮ ਕਹਿ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਹੋਯਸਿ ਤਾਰੇ । ਖੜਗ ਸਿਪਰ 

ਗਹਿ ਆਯੁਧ ਭਾਰੇ । ਗੁਰੂ ਮਨਾਇ ਬੀਰ ਬਰ ਬਾਂਕੇ । ਦਲੋਂ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸ਼ੱਤਨਿ 

ਦਿਸ਼ਿ ਤਾਕੇ ॥੪੦॥ ਜਿਤ ਦਿਸ਼ਿ ਭੀਮਚੈਦ ਭਟ ਬ੍ਰਿੰਦਕਰੇ ਮੇਰਚਾਂ ਥੋਰੇ 

ਬਿਲੈਢ । ਦਿਨ ਮਹਿੰ ਘਾਤ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਗਏ । ਨਿਸਾ ਤਿਮਰ ਮਹਿਂ 

ਪਰਾਪਤਿ ਭਏ ॥ ੪੧ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਚਤੁਰਬ ਰੁੱਤੇ “ਨੰਗਾ ਪ੍ਰਸੰਗ 

ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਏਕ ਉਨਬਿੰਸਤੀ ਔਸੂ । ੧੯ ॥ 
੨੦. [ਭਾਈ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਰਾਤੀਂ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰਨਾ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਭੀਮਚੈਦ ਕੋ ਮੋਰਚਾ ਸੁਭਟ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜਿਸ ਮਾਂਹਿ । ਤਿਤ ਦਿਸ਼ਿ 

ਗਮਨੜੋ ਖਾਲਸਾ ਹਿਤ ਮਾਰਨ ਉਤਸਾਹਿ॥੧॥ ਰਸਾਵਲ ਛੰ੮॥ ਗਏ ਸਿੰਘ 

ਬੀਰੈ। ਧਰੇ ਚਾਂਪ ਤੀਥੈ । ਕਰਾਚੋਲ ਵਾਲੋ।ਕਿਨ੍ਹ ਲੀ ਸੈਭਾਲੋ॥੨॥ ਸੁ ਨੌਜਾਂ 
ਉਭਾਰੇ । ਛੁਰੇ ਪੈ ਕਟਾਰੇ । ਸਰੋਹੀ ਨਿਕਾਸੇ । ਦੁਧਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ॥ ੩॥ ਮਹਾਂ 

ਸਾਵਧਾਨਾ । ਸਮੰੰ ਏਕ ਜ੍ਰਾਨਾ । ਬਲੀ ਬੀਰ ਬੈਕੇ । ਮੁਛੈਲੇ ਨਿਸ਼ੈਕੇ ॥ 

੪॥ ਚਲਾਏ ਜੁਬਾਰੇ। ਇਕੈ ਮੇਲ ਵਾਰੇ” । ਕਰੋਂ ਖਾਨ ਪਾਨਾ । ਇਕੌ 

ਬਾਨ ਵਾਨ₹॥੫॥ ਹਟੈ ਕੌਨ ਪਾਛੇਲਰੈਂ ਅੱਗ ਬਾਂਛੇ । ਸੈਮੂਹੇ ਪਹਾਰੀ” । 

ਤਢੈਗੈਂ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ॥੬॥ ਕਛੂ ਨਾਦ ਸ੍ਰੋਤ“ । ਲਖਮੋ ਘਾਤ ਹੋਤੇ। ਕਹਯੋ ਆਪ 
ਮਾਂਹੀ। ਪਤੈ ਕੌਨ ਆਹੀ ? ॥੭॥ ਬਨੋ ਰੇ ਸੁਚੇਤੇ । ਤਜੋ ਨੀਂਦ ਹੇਤੋ”। 
੧ਇਕੋ ਜੇਹੇ ਜਵਾਨ। “ਇੱਕੇ ਮੇਲ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਮਿੱਤ੍ਰ। “ਇੱਕੋ ਥਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ । 

ਬਹੁਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ । “ਕੁਛਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ । $ਨੀਂਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਤੋਂ 



[ [ਸਤ 
ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____ (੫੨੮੭) _ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਮੂ ੨੦, 

ਤਰਾ ਜਾਨਿ ਲੀਨੇ । ਸਵਾਧਾਨ ਕੀਨੇ । ੮॥ ਤਬੈ ਸਿੰਘ ਗਾਜੇ । “ਕਹਾਂ 
ਜਾਹਿੰ ਭਾਜੇ । । ਅਬ ਹੋਹ ਠਾਂਢੇ । ਲਖੋਂ ਖੱਗ ਸ਼ਾਵੇਂ' ॥੯॥ਕਿਧੋਂ ਤ੍ਰਾਸ ਧਾਰੇ। 
ਪਲੀਜੈ ਪਧਾਰੌ ਨ ਆਵੇ ਲਰਾਈ'।ਚਲੋੇ ਜਾਹੁ ਧਾਈ”।੧੦ ।ਚਾਂਚਰੀ ਏ੮॥ 
ਕਹੇਤੇ । ਸੁਨੰਤੇ । ਲਰਾਈ । ਮਚਾਈ॥।੧੧॥ਪ੍ਰਚਾਰੈ” । ਪ੍ਰਹਾਰੈ' । ਕ੍ਰਿਪਾਨ 
ਮਹਾਂਨੈ ॥੧੨॥ ਨਿਕਾਸੀ । ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ | ਉਭਾਰੀ । ਪ੍ਹਾਰੀ ॥੧੩॥“ਨਿਸੈਗੀ। 
ਕੁਜੈਗਗੇ । ਰਿਸਾਵੈ' । ਚਲਾਵੈ ॥ ੧੪ ॥ । “ਸਰੈਗੀ ̀ । ਸ ਚੈਗੀ । ਚਮੱਕੈ । 
ਖਿਮੱਕੈਂ' ॥੧੫॥”ਲਪੱਕੈਂ' । ਦਬੱਕੋ' । ਅਤੈਕੈਂ । ਸ਼ਸ਼ੈਕੈਂ॥੧੬॥ "ਜੁਸ਼ੇਲੇ । 
ਜਠੇਲੋ । ਪ੍ਰਪੇਲੋਧਕੋਲੋ'॥੧੭॥ਜੁਝਾਰੈਂ।ਨ ਹਾਰੋ।ਬਿਦਾਰੇ । ਕਰਾਂਰੇ ॥੧੮॥ 
ਅੰਧੇਰ।ਘਨੋਰਾ।ਨ ਹੇਰੇ।ਨਿਬੇਰੇਂ॥੨੯ਜੁਟੇ ਹੈ ਹੈਂ ਕਟੇ ਹੈਂ।'“ਲਟੇ ਨ॥ਹਟੇ 
ਨਾ? ॥ ੨੦ ॥ਸਿਰਖੰਭੀਛੋਦ॥ ਜੁੱਟ ਗਈ ਤਰਵਾਰੀ' ਰੌਰ ਪੁਕਾਰਤੇ । ਲੋਬ 
ਲੋਥ ਪਰ ਡ਼ਾਰੀ ਉਪਰ ਕੋ `ਤਰੇ''ਕੁਜੈ' ਪਸਾਰਿ ਉਭਾਰੀ”” ਮਾਰਤਿ ਜ਼ੋਰ 
ਤੇ । ਹਟੀ ਤੁਪਕ ਤਤਿਸ ਬਾਰੀ ਨਹੀ' ਚਲਾਂਵਦੇ ॥ ੨੧ ॥ ਬਰਛੀ ਸਾਂਗ 
ਪਰੋਏ ਵੇਰ ਨਿਕਾਸੀਆਂ । ਗੁੱਥ ਹਥਾਵਬ"'ਹੋਏ ਜਮਧਰ'” ਮਾਰਦੇ । ਉਚੇ 
ਨਾਦਤਿ'“ ਰੋਏ ਪਰੇ ਪਹਾਰੀਏ।ਬਡੀ ਨੀਂਦ ਇਕ ਸੋਏ ਬਹੁਰ ਨ ਜਾਗਦੇ 
॥ ੨੨॥ ਮਚੀ ਮਾਰ ਬਿਕਰਾਲੀ ਤੜਫਤਿ ਛਿਤ ਪਰੇ । ਸੁਧ ਨ/ਹੈਂ ਕਿਨਹੁੰ 
ਸੈਭਾਲੀ ਮੁਰਖ ਕਟ (ਿਰੇ । ਨਹਿੰ ਕਰਵਾਰ'੬ ਨਿਕਾਲੀ ਚਲੇ ਪਲਸ 
ਇਕੌ"?। ਘਾਲੀ ਧੁਮ ਬਿਸਾਲੀ ਮਾਰੇ ਮੋਰਚਾ ॥ ੨੩ ॥ ਭੀਮਚਦ, ਹੈਡੂਰੀ 
ਸੁਧ ਕੰ ਪਾਇਕੌ । ਸੁਨਿ ਪੁਕਾਰ ਭਟ ਭੂਰੀ ਅੰਚਕ ਜਾਗਿਕੈ।-ਸੈਨ- ਰਾਤਿ 
ਮੈਂ ਚੂਰੀ ਸਿੰਘਨ ਆਵਿਕੈ-। '-ਮਾਰਹ 1 ਪਹੁੰਚਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਹੁ ਸ਼ਤਾਬਤੋ”॥ 
੨੪॥ ਦੋਨਹੁ ਗਿਰਪਤਿ ਜਾਗੇ ਸੁਭਟ ਪਠਾਂਵਦੇ । “ਜਾਇ ਬਚਾਵਹੁ ਆਗੇ 
ਕਦ ਦੀਆੰ ਘਗੰ ਵਧੋ। “ੋਤਕੋ ਚਲੋ ਜਓ। ਤੋਲੜਾਈ ਵਿਚ ਨਾ ਆਓ ! “ਫੈਂਗਾਰਦੇ 
ਹਨ । “ਨਿਸੈਗ ਹੋ ਹੋਕੇ ਭੁਜੈਗੀ ਗੱਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਤਲਵਾਰਾਂ) । ੬ਚਂਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 
ਲਾਲ ਰੋਗ (ਨਾਲ) ਰੋਗੀਆਂ ( ਤਲਵਾਰਾਂ) ਚਮਕਦੀਆਂ ਤੇ ( ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਡੂ ) ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ 
ਹਨ । “ਲਪਕ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਦਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ (ਸਿਖ) ਤੇ ( ਵੈਰੀ ) ਡਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੈ ਸਗਦੇ ਹਨ । 
“ਜੋਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਡੇ (ਕੱਦ) ਵਾਲਿਆਂ (ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀਏ) ਪਰੇ ਦਬਾਕੇ ਧੱਕ ਸਿੱਟੇ । (ਅ) 
(ਜ% ਸੇਲੇ=) ਸੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਠੇਲਿਆ (ਵੈਰੀ ਨੂ ਨੂੰ ਤੇ) ਧਕੇਲ। ਦਿਤਾ ਪ੍ਰੇਲਿਆੰ =ਸਰੀਰਕ 
ਪੰਕਿਆਂ) ਨਾਲ । €ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨਥੇੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । '?ਟਲੇ ਨਹੀਂ', ( ਜੈਗੋ' ) ਹਟੇ ਨਹੀਂ । 
੧੧ਕ੩ਈ ਉਪਰ ਕੋਈ ਹੇਠ । "“ਂਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰਕੇ ਤੇ ਰਜ ੧੩ ਹੱਬੀ। "$ਕਵਾਚਾੰ । 

੨ 

“੫ਪਕਾਰਦੇ । "=ਤਲਵਾਰ । "ਨੱਸ ਰਹੇ । <੯(ਗਜੇ ਬੇਲੇ) 



_ਸੀ ਗੁਝ ਪ੍ਰਰਾਪ ਸੂਰਜ ।_____(੫੨੮੮) ___ਰਿ੩੧।ਅਉ੨੯. 
ਬਿਲਮ ਨ ਬਿਲਮ ਨ ਕੀਜੀਏ । ਸੁਨੀਅਤਿ ਆਵਤਿ ਭਾਗੇ ਤਜਿ ਕਰਿ ਮੋਰਚਾ” । 

ਸਠਿ ਭਟ ਆਯੁਧ ਲਾਗੇ” ਨਿਕਸੇ ਸਿਵਰ ਤੇ ॥ ੨੫ ॥ ਨਾਂਹਿਨ ਜਾਨਯੋ 

ਜਾਈ ਕੋਤਿਕ ਖਾਲਸਾ । ਰਹੇ ਦੂਰ ਅਰਗਾਈ ਨੌਰੇ ਨਹਿੰ ਢੁਕੇ” । ਮੁਰਚੇ 

ਮਹਿ ਸਮੁਦਾਈ ਕਟੀਆ ਸੋ ਕਰੈਂ। ਕੋਤਿਕ ਭਏ ਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਨ ਬਚਾ. 
ਇਕੈ ॥੨੬॥ ਧਰਧਰਾਤਿ“ ਰਿਪੁ ਛਾਤੀ ਬੋਲਯੋ ਜਾਇ ਨਾ। ਬਿਥਰੇ ਲਖਿ 
ਕਰਿ ਘਾਤੀ ਇਕਠੇ ਹੋਇਨਾ-ਕਾਟਹਿੰ ਆਨਿਅਰਾਤੀ-ਧੀਰਜ ਪਾਇ 
ਨਾਂ। ਸ਼ਰੋਣਤ ਲੋਥ ਪਪਾਤੀ ਹਾਇ ਅਲਾਇ ਨਾ ॥ ੨੭ ॥ ਭਫ ਸਿੰਘਨ 
ਬਹੁ ਮਾਰੇ ਬਹੁਰੋ ਮੁਰਿ ਚਲੋ । ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਲਲਕਾਰੇ ਕਰੇ ਅਵਾਹਿਨਾ' । 

“ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਤੁਮਾਰੇ ਹਟੀਅਹਿ ਖਾਲਸਾ? । ਅਪਨੇ ਥਾਨ ਮੜਾਰੇ ਆਵਨ 
ਸਭਿ ਲਗੇ॥ ੨੮ ॥ ਕੋ ਘਾਇਲ ਸੈਘਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੈਭਾਲਿ ਕੈ । ਆਏ 
ਬੀਰ ਜੁੜਾਰੇ ਹਤਿ ਗਨ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਕੋ । ਸਤਿਗਰ ਢਤੇ ਉਚਾਰੇ ਗਰਜਤਿ 
ਖਾਲਸਾ । ਆਨੰਦ ਨਗਰ ਮੜਾਰੇ ਆਨੰਦ ਸੋਂ ਬਰੇ ॥੨੯॥ ਬਾਰ ਮਤਾਬੀ 
ਜਾਰੇ ਬਹੁਰਿ ਪਹਾਰੀਆਂ । ਪੁੰਜ ਮਸਾਲ. ਉਜਾਰੇ ਤਿਮਰ ਨਸਾਇ ਕੌ। 
ਆਇ ਮੋਰਚੇ ਭਾਰੇ ਲਗੇ ਬਿਲੋਕਿਬੇ । ਮਰੇ ਸਮੂਹ ਨਿਹਾਰੇ ਲੋਥਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ 
। ੩੦ ॥ ਬਚੇ ਮਰਨ ਤੇ ਸੋਊ ਗਏ ਪਲਾਇਕੇ । ਅਵਲੋਕਤਿ ਸਭਿ ਕੋਉ 
ਮ੍ਰਿਤਕ ਡਰਾਵਣੇ । ਲਾਲ ਬਾਨ ਜਹਿ ਜੋਊ" ਸ਼ਰੋਠਤ ਪਸਰਿਗਾਂ । ਕਿਤ 
ਇਕਠੇ ਤੋਂ ਦੋਉ ਲੋਥਾਂ ਗੁੱਥੀਆਂ ॥੩੧। ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਭਿ ਗਿਰਨਾਬਨ ਤਬਿ 
ਸਨਜੋਂਪਸਿੰਘ ਪਰੇ ਬਲਵੈਡ।ਭੀਮਚੈਦ ਕੋ ਮੋਰਚਾ ਕੀਨਿਸ ਖੰਡਿਬਿਹੈਡ"' 
॥ ੩੨॥ ਬਚਜੋ ਨਹੀਂ ਕੋ ਸੂਰਮਾ; ਸਿੰਘ ਰਹੜੋ ਨਹਿੰ ਮਾਂਹ” । ਗਤਿ 
ਅਚਰਜ ਕਛ ਕਰਿ ਗਏ ਨਹਿ ਮਨ ਜਾਨੀ ਜਾਹਿ ॥੩੩॥ ਚੌਪਈ॥ ਆਨ 
ਤਿਮਰ ਮਹਿੰ ਸੁਭਟ ਸੈਘਾਰੇ । ਔਚਕ ਪਰੇ ਸਕਲ ਹੀ ਮਾਰੇ ।ਸੁਠਿ ਸਭਿ 

"ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ (ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ) ਮੋਰਚਾ ਛੱਡਕੇ ਨੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । “ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਰਕੇ । “ਭਾਵ 
ਜੋ ਸਿਪਾਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਢੇਪ ਖੜੈ ਰਹੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਤਕ 
ਨਾ ਅੱਪੜੇ । ₹ਤੇ ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸੈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਟ ਦਿਤੇ । “ਧੜਕਦੀ ਹੈ । ੬ਦਾਉ ਪਾਕੇ 
ਖਿੰਡ ਗਏ ਕੱਠੇ ਨਾ ਰਹੇ । “ਕਿ ਵੈਰੀ (ਹੁਣ ਵੀ) ਆ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ( ਸਾਨੂੰ ) । ਲੋਥਾਂ ਤੋਂ ਲਹ 
ਤਿੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਇ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਦੇ । ( ਅ) ਲਹੁ ( ਭਰੀਆਂ ) ਲੋਥਾਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ _ 
ਹਾਇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ੯ਸੱਂਦਣਾ ਕੀਤੇ । "ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ । "ਭਾਵ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । 
੧੨ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਭੀ (ਜੈਗ) ਵਿਚ ਨਹੀ! ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਸਿੰਘ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ 
ਕੋਈ ਬੀ ਨਹੀੰ ਪਿਆਂ ਸੀ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ਰ (੫੨੮੯) _ਰੂਤ ੪ । ਅੰਸੂ ੨੦. 

ਕੇ ਮਨ ਉਪਜੜੋ ਤਾਸਾਂ। ਬਿਨ ਹ ਸੈਘਜ ਭਏ ਬਿਨਾਸਾ ॥ ੩੪॥ ਭਏ 
ਸੁਚੇਤ ਮਿਲੇ ਗਨ ਜਾਗੇ । ਪੁੰਜ ਤੁਢੈਗ ਚਲਾਵਨਿ ਲਾਗੇ । ਧਰਹੁ ਭਰੋਸਾ 
ਸਪਤਹ ਨਾਂਹੀ। ਜੇ ਸੁਪਤਹ ਇਸ ਬਿਧਿ ਮਰਿ ਜਾਂਹੀ? ॥ ੩੫ ॥ ਸਭਿਨਿ 
ਮੋਰਚੇ ਬਨਿ ਸਵਧਾਨਾ । ਕਰਹਿੰ ਪਰਸਪਰ ਉਚ ਬਖਾਨਾ।“ਜਾਗਤਿ ਰਹਹੁ 
ਤੂਵੈਰੀਂ 'ਮਾਰਹੁ। ਇਤ ਉਤ ਆਵਤਿ ਜਾਤਿ ਨਿਹਾਰਹ? ॥੩੬॥ ਭੀਮਚੈਦ 
ਕੈ ਚਿੰਤ ਘਨੋਰੀ।-ਕਿਮ ਹੁਇ ਬਿਜੈ ਉਪਾਇ ਨ ਹੇਗੀ'।ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਜੋਧਾ 
ਮਰਹਿਂ ਹਜ਼ਾਰੋ।ਇਸੀ ਰੀਤ ਹੁਇ ਹੈ ਮਮ ਹਾਰੋ॥੩੭॥ਲਰਤਿ ਬਿਤੇ ਦਿਨ 

_ਮੋਕਹ ਘਨੋਂ। ਸਿੰਘ ਮਵਾਸੀ ਜਾਹਿ ਨ ਹਨੇ।ਆਇ ਵਹਿਰ ਤੋਂ ਬੀਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ। 
ਭਏ ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਅਬਹੌ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇ॥੩੮॥ਗੁਰ ਅਨੰਦਪੁੰਰ ਛੋਰੀਹਿਂ ਨਾਂਹੀ।ਬੈਠੇ 
ਰਹੈ ਜੁ ਸਭਿ ਸਖ ਪਾਂਹੀ।ਖਾਨ ਪਾਨ ਤੇ ਤੌਗਨ ਹੋਏਗੁਲਕਾਂ ਬਹੁ ਬਰੂਦ 
ਲੈ ਢੋਏ'॥੩੯॥ਸਿੰਘ ਓਟ ਮਹਿ ਲਰਤਿ ਨ ਮਹੈਂ । ਵਹਿਰ ਸੁਭਟ ਿ= 
ਨਿਤ ਗਿਰੈ' । ਰਹੋ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਕਿਤਹੁੰ ਛੁਰਾਵਨਿ। ਇਕ ਦਿਨ ਮੈ 
ਬਨਹਿ ਪਲਾਵਨ ॥੪੦॥ ਹੋਹਿ ਨਮੋਸ਼ੀ ਜਿਤ ਕਿਤ ਮੇਰੀ । ਹਟਿਹੋਂ ਚ 
'ਮਰਾਇ ਘਨੋਰੀ-।ਇਿੱਤਕਾਦਿਕ ਤਰਕਤਿ ਮਨ ਘਨੋ।ਜਾਗੂਤ ਰਹੋ ਚਿੰਤ 
ਚਿਤ ਸਨੋ ॥ ੪੧ ॥ ਪਛੁਤਾਵਤਿ ਹੋਈ ਭੁਨਸਾਰ । ਉਤ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗੇ 
ਜਿਸ ਬਾਰਿ । ਸੌਚ ਸ਼ਠਾਨ ਕੀਨਿ ਸਭਿ ਅੰਗ। ਛਕੀ ਅਫੀਮ ਸਬਿਜੀਆ 
ਸੈਗਾਂ ॥ ੪੨॥ ਗਾਵਨਿ ਲਗੇ ਰਬਾਬੀ ਵਾਰ । ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਯੋ ਤਿਸ 
ਬਾਰ । ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਕੋ ਲੇ ਕਰਿ ਸੈਗ। ਬੈਦਨ ਕਰਤਿ ਬਤਾਯਹੁ ਜੈਗ॥ 
੪੩ ॥ “ਮਹਾਰਾਜ ਆਇਸ ੩ਮ ਜੋਈ । ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਮੁਖ ਤੋਂ ਲੇ ਸੋਈ । 
ਗਯੋ ਖਾਲਸਾ ਮਿਲਿ ਸਮੁਦਾਯਾ । ਮਾਰ ਮੋਰਚਾ ਕਤਲ ਕਰਾਯਾ ॥ ੪੪॥ 
ਭਯੋ ਰਿਪਨ ਕੇ ਸ਼ੋਕ ਬਿਸਾਲਾ । ਗਿਰ ਗਿਰ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਮਹੋਂ ਘਾਲਾ । 
ਕਰਿ ਸਥਾਰ ਤਹਿ ਤੇ ਚਲਿ ਆਏ” । ਸਿੰਘ ਸ਼ਰ੍ਯ ਕੇ ਸਹਿਤ ਸੁਹਾਏ? 
॥ ੪੫ ॥ ਸੰਨ ਸਤਿਗਰੁ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁ ਕੀਨੀ । €ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਰਣ ਆਇਸ 
ਦੀਨੀ । ਇਹ ਰਯਾਨੀ ਮਮ ਸਿਖ ਹੈ ਪੂਰਾਂ । ਕਯੋਂ ਨ ਹੋਇ ਯਾਂਕੋ ਬਚ 
.ਰੂਰਾ ॥ ੪੬ ॥ ਹਤਹੁ ਪਹਾਰੀ ਮੂਰਖ ਕਰ ਕਰ“ । ਪਰਹਿ ਪੀਟਬੋ ਇਨਕੇ 
ਘਰ ਘਰ । ਮੋਰ ਖਾਲਸਾ ਬਲੀ ਬਿਸਾਲਾ। ਗੁਰ ਦੋਹੀਨ ਹਤੈ ਸਭਿ 
ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦ।”(ਬਾਹਰੋ')ਬਹਤ ਆਂਵਦਾ ਹੈ#ੈਬਦਨਾਮੀ।ਏਮਕਤੂਲਾੰ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਆਏ 
ਹਾਂ (ਹਿੰਦੀ, ਸਬਰਾਉ=ਮਕਤੂਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ । ੫ੰ:,ਸੇੱਥਰ ਤੋਂ ਸਥਾਰ।ਸਬਾਰ ਕਰਨਾ=ਠੁੰਜੇ ਲਿਟ। 
ਦੇਣਾ,ਮੈਦਾਨ ਮਾਰਨਾ] ੫ਹੱਬੋ ਹੱਥੀ । “ਦੇਖੋ ਰਾਸ ੪ ਅੰਸ ੪੪ ਅੰਕ ੧੧ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ। 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (.੫੨੯੦ ) ਰੁਤ ੪। ਅੰਸੂ ੨੧, 

ਕਾਲਾ? ॥ ੪੭ ॥ ਇਿਮ ਕਹਿ ਬਿਰੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸਰਾਮੀ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਕਤ 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਵਹਿਰ ਮੋਰਚਨਿ ਤਥਾ ਲਰਾਈ । ਛੂਟਹਿ _ਤਵੈਗ ਸਮੁਖ 
ਸਮੁਦਾਈ ॥੪੮॥ ਨਿਜ ਨਿਜ ਮੁਰਚੇ ਪਰ ਥਿਰ ਹੈਂ ਕੌ । ਹੇਰਤਿ ਰਿਪੁ ਦੇ 

ਤਪਕ ਛਟੈ ਕੈ । ਆਵਤਿ ਜਾਤੇ ਕਰਹਿ ਪ੍ਹਾਰਨ ।ਕੌ ਪਲਾਇ ਹ੍ਹੋ ਕੋ 
ਸੈਘਾਰਨਿ॥੪੯॥ਮ੍ਰਤਕ ਉਠਾਇ ਉਠਾਇ ਲਿਜਾਤੇ।ਕਾਸ਼ਟ ਸੈਚੈ ਕਦ 
ਮਹਾਂਤੇ" । ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਆਨੰਦਪੁਰਿ ਕੋ ਦਾਹੈਂ। ਥਾਨ ਮਸਾਨਨ ਜਹਾਂ 

ਕਹਾਂ ਹੈ ॥੫੦॥ ਜਿਤ ਕਿਤ ਧੁਮ ਉਠਹਿ ਦਿ੍ਸ਼ਟਾਵੈ । ਪਰੇ ਕਿਤਿਕ ਤਿਨ 

ਕੁਕਰ ਖਾਵੈਂ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿਹੈਗਮਾਂ ਗੀਧ ਬਡੇਰੀ। ਕਾਕ ਕੇਕ ਖੈ ਹੈ 

ਬਹੁਤੇਰੀ ॥੫੧॥ ਸੰਭਿ ਰਾਜਨ ਪਿਖਿ ਚਿੰਤ ਉਪਾਈ । ਚਿਤਵਹਿ ਹਤਿਬੇ 
ਹੇਤ ਉਪਾਈ। ਭਈ ਪ੍ਕਾਤਿ ਦਿਵਸ ਚਢਿ ਗਯੋ । ਜਾਮ ਦੇਕ ਬੀਤਤਿ 

ਜਸ਼ਿ ਭਯੋ॥੫੨॥ਭੀਮਬੈਦ ਭਾ ਸਮੈ ਰਸੋਈ। ਸੈਲਨਾਥ ਪਹੁੰਚੇ ਸਭਿ ਕੋ'ਈ। 

ਸਭਾ ਕਰਨ ਮਸਲਤ ਕੇ ਕਾਰਨ। ਪਹੋਚੇ ਜੁਤਿ ਮੰਤ੍ਰੀਨ ਬਿਚਾਰਨ ॥੫੩ 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰ-ਥੇ ਚਤਰਥ ਰੂਤੇ “ਮੋਰਚਾ ਮਾਰਨ” ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ 
ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਜੂ ੨੦॥ ੨੧, [ਕੇਸਰੀ ਚੈਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਗਯਾ]। 
ਦੌਹਰਾ॥'ਸੈਲਨਾਬ ਆਏ ਸਕਲ ਪ੍ਰਥਮ ਕੇਸਰੀ ਚੈਦ । ਨ੍ਰਿਪ ਹੈਡੂਰ ਕਟੋ- 

ਦੀਆ ਗ੍ਰਾਲੋਰੀ-ਭਟ ਬ੍ਰੰਦ ॥੧॥ ਚੈਪਈ॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸਭਿ ਮਿਲਿ ਕਰਿ 

ਆਏ। ਭੀਮਖੈਦ ਸਨਮਾਨ ਬਿਠਾਏ। ਸਭਿ ਕੋ ਲੇ ਸੈਗ ਗਯੋ ਰਸੋਈ । 
ਬਸਤ੍ਰ ਉਤਾਰਿ ਥਿਰੇ ਸਭਿ ਕੋਈ ॥ ੨॥ ਚਾਦਰ ਜਾਮਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ । 

'ਦੇਕ ਉਪਰਨਾਂ ਕਰ ਮਹਿ ਧਾਰੀ । ਚਰਨ ਪਖਾਰਤਿ ਚੌਂਕੇ ਬਰੇ । ਨਿਜ 

ਨਿਜ ਆਸਨ ਪਰ ਨਿਿਪ ਥਿਰੇ।੩॥ਆਗੇ ਸਭਿ ਕੇ ਯੰਰ ਪਨਵਾਰੇਭਾਤ“ 

ਪਰੋਸੜੋ ਕਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰੇ । ਬਹੁਰ ਸਲਵਣੈ ਨਾਨਾ ਭਾਂਤਿ । ਸੂਪਕਾਰ ਤਬਿ 

ਧਰਿ ਥਰਿ ਜਾਤਿ ॥੪॥ ਖਾਨ ਲਗੇ ਜਬਿ ਕੌਰ£ ਉਠਾਏ। ਕਹਿਲੂਰੀ ਤਬਿ 

ਕਛ ਮੁਸਕਾਏ । ਦੇਖਿ ਕੇਸਰੀ ਚੋਦ ਦਿਸ਼ਾ ਕੋ । ਹਾਸ ਕਰਤਿ ਭਾਖਤਿ 

ਇਮ ਤਾਂ ਕੋ”॥੫॥ “ਯੱਧੀ ਦਿਯੋ” ਭਾਤ ਕਹੁ ਖਾਣੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਰ 

੧ਝਹੁਤਾ । “ਪੰਛੀ । ₹ਸਾਫਾ । €ਪੱਤਲਾਂ । “ਰਿੱਧੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ । ੬ਗਾਹੀਆਂ ।ਤਿਸ ਨੂੰ । ਇਕਾ 

ਰੀਦੀ ਗਾਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬੋਧਨ ਹੈ ਜੇ ਹਰ ਪਹਾੜੀਏ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ̀ਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਕਵਿ 

ਜੀ ਦਾ ਇਥੇ ਪਾਠ ਹੇਵ “ਯਦਬੇਤੁਸ” ਤੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਜਾਣਤਾੰ ਨੇ ਗਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ 

ਦਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ “ਯਦਬੇਤੁਸ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ! । ਅਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫਿਰ _ 

ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ $? ਤੇ ਫਿਕਰਾ ਮੁਕਦਾ ਹੈ ਅੰਕ 2 ਵਿਚ “ਇਤ ਆਏ 

ਸਭਿ ਦੇਹੁ ਬਤਾਈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ।_____( ੫੨੯੧) ਰੁਤ ੩ । ਔੰਸੂ ੨੧. 

ਛੋਡਿ ਪਯਾਰਖਕਿਧੋਂ ਅੰਨੈਂਦਪੁਰ ਹੋਤ ਡੁਰਾਵਨਿ,ਲਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ 

ਹਟਾਵਨਿ ॥੬॥ ਇਤ ਆਏ ?$ ਸਭਿ ਦੇਹੁ ਬਤਾਈ । ਬਿਤੇ ਮਾਸ ਤੋ 

ਦਿਨ ਅਧਿਕਾਈ । ਗਾਢੀ ਗੜ੍ਹੀ ਲੋਹਗੜ ਨਾਮੂ/ਸੋਭੀ ਨਹੀਂ ਛੁਟੀ" ਕਯਾ 

ਕਾਮੂਊ ॥੭॥ਸਰਯੋ ਨ ਕਬ ਗੁਰ ਕਨ” ਤਢਿ ਆਏ।ਬੀਰ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਮਾਰਿ 

ਖਪਾਏ । ਕ੍ਜਾ ਮੁਖ ਲੇ ਕਰਿ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੋ । ਕਹਿ ਗਿਰਪਤਨਿ ਕਹਾਂ 

ਜਗ ਸਾਰੋ? ॥੮॥ਕਹਾਂ ਬੀਰਤਾ ਰਹੀ ਤੁਮਾਰੀ ।-ਮਿਲਿ ਸਭਿ ਲਰੇ 'ਸਰੀ 

ਨਹਿ ਕਾਰੀ । ਏਕ ਗੁਰੁ ਪੁਨ ਦੇਸ਼ ਬਿਹੀਨਾ । ਚਮੂੰ ਨ,ਕਿਯ ਇਕ ਪੰਥ- 

ਨਵੀਨਾ॥੯॥ਭਯੋ ਉਪਾਇ ਨ ਕਿਸ ਤੇ ਕੋਈ । ਪਚਿ ਹਾਰੇ ਪਰਬਤ ਪਤਿ 

ਜੋਈ-।ਸ਼ਾਹ ਆਦਿ ਸਗਰੇ ਇਮ ਕਹੈਂ । ਕਹਾਂ ਸੁਜਸੁ ਤੁਮਰੋ ਤਬਿ ਰਹੈ। 

੧੦ ॥ਇਸ ਤੇ ਆਛੀ ਲਰਤਿ ਨ ਜਬੈ” । ਭਰਮ ਸਮੇਤ ਹੁਤੇ ਹਮ ਸਬੈ"'। 

ਰਾਤਿ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰਿ ਖਪਾਯੋ । ਸਭਟ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੋ ਨਹਿ ਅਟਕਾਯੋ ॥ ੧੧॥ 

'ਸਭਿ ਕ੍ਰਾਤਨਿ ਕੀ ਮਸਲਤ ਕਰੇਂ।ਲਸ਼ਕਰ ਘਨੋ ਮੇਲ ਕਰਿ ਲਰੇਂ। ਅਬਿ 

ਤਮ ਕਰਹੁ ਬਿਚਾਰਨਿ ਸਾਰੇ । ਕਿਮਿ ਰਹਿ ਆਵੈ ਲਾਜ ਹਮਾਰੇ? ॥੧੨॥ 

ਚਮਕਕੋ ਤਿਸਕੋ ਕੇਸਰੀਚੇਦ । “ਕਯਾ ਮਸਲਤ ਹਮ ਕਰਨਿ_ਬਿਲੌਦ ? 

ਖਿਖਹ ਕਾਲ ਹੁਇ ਸੈਘਰ ਮੈਰਾਂ । ਸਿੰਘਨ ਕਰਹੁੰ ਲਬੇਰ ਪਥੋਰਾਂ ॥੧੩॥ 

ਕਹੈਂ ਲੋਹਗੜ ਨਾਮ ਕਠੋਰਾ । ਕਾਗਤ ਸਿਕਤਾ£ ਸਮ ਦਿਯੋਂ ਫੋਰਮਸਤ 

ਮਤੈਗ ਮਹਾਂ ਬਲ ਧਾਮੂ । ਆਵਹਿ ਪੁਨ ਹਮਰੇ ਕਿਸ ਕਾਮੁ ॥ ੧੪ ॥ ਚਪੂੰ 

ਦਿਸ਼ਿਨ ਕੋ ਤਜਿ ਕੈ ਘੇਰਾ । ਸਗਰੀ ਥਮੂੰ ਕਰਹੁ ਸੈਗ ਮੇਰਾ । ਹੁਇ 

ਸਨਮੁਖ ਤੋਰਹਿੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ । ਦੁੰਦਭਿ ਢੋਲਨਿ ਲੇ ਸਭਿ ਬਾਜਾ ॥ ੧੫॥ 

ਕਿਤਿਕ ਸਿੰਘ ਹੈਂ ਅਟਕਹਿ ਆਗੇਹੋਹਿੰ ਕਤਲ ਕਰ ਪਿਖਿ ਕੌ ਭਾਗੇ” । 

ਕਯੋਂ ਆਲਸ ਕੋ ਧਰਿ ਬਿਰ ਹੋਏ । ਜੈਗ ਮੋਰ ਦੇਖਹੁ ਸਭਿ ਕੋਏ” ॥੧੬॥ 

_ ਇਮ ਬਾਤੈ' ਕਰਿ ਭੋਜਨ ਖਾਤੇ । ਉਠੇ ਬਹੁਰ ਰਿਸ ਤੇ ਦ੍ਰਿਗ ਰਾਤੋ'।ਸਭਾ 

ਲਗਾਇ ਥਿਰੇ ਸਭਿ ਰਾਜੇ । ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਨਿ ਆਪਨੇ ਕਾਜੇ॥੧੭॥ਸਭਿਠਿ _ ' 

ਸੁਨਾਵਤਿ ਕਹਿ ਗ੍ਰਾਲੋਰੀ । “ਅਬਿ ਲੌ ਲਰੇ ਜੀਤ ਨਹਿ ਹੇਰੀ।ਪੁਰਿ 

੯ਲੋਹਗੜ ਨਾਮੇ ਰੜ੍ਹੀ (ਕੇਹੜੀ ਐਡੀ) ਤਕੜੀ ਸੀ (ਜੇ) ਤੁਸਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਭਾਈ ਜਾ ਸਕੀ । 

`_ ੨ਵੱਲ। ੧ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪਹੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। “ਚੈਗੀ ਗੱਲ _ਸੀ_ਜੇ ਉਦੋਂ 
ਹੀ ਨਾ ਲੜਦੇ । “ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ । $ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਰੇਤ ਵਾਂਗ । 

੭ ਹਥ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ । ਲਾਲ ਅੱਖੀਆਂ ਕਰਕੇ । ਰ 



__( ੫੨੯੨) _` ਰੂੜ ੪। ਅੰਸੂ ੨੧. ` 
1। ਆਵਤਿ ਜਾਤੋ ਦਾਵ ਨ ਜੋਯੋ'॥ ੧੮॥ ਲਰਨ 

ਸਮਾਜ ਅੰਨ ਬਹੁਤੇਰਾ । ਲੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੇ ਕੇਤਿਕ ਬੇਰਾ? । ਸੁਨਿ ਨ੍ਿ੫ 
ਰ ਹੈਡੂਰੀ ਤਬਿ ਕਹੇ। ਘੇਗਾ ਨਹੀੰ ਨੀਕ ਬਿਧਿ ਰਹੇ ॥ ੧੯ ॥ ਇਕਠੇ ਕਰਿ 
ਭਟ ਸਨਮੁਖ ਚਲੈਂ । ਮਸਤ ਮਤੈਗ ਫਰਾਰ ਕੋ ਭਿਲੈਂ” । ਤੋਮਰ, ਤੁਪਕ, 
ਤੀਰ ਤਰਵਾਰੈਂ । ਅਰੈ ਅੱਗ ਤਿਹ ਤਤਛਿਨ ਮਾਰੈਂ ॥ ੨੦ ॥ ਪਰਸਹਿ 
ਨਹੀਂ ਚਮੂੰ ਤਿਸ ਬਾਰੀ । ਗਮਨਹਿ ਬਾਂਧੇ ਚੁੰਗਾਂ ਅਗਾਰੀ/ਹਤਹ ਲੋਹਗੜ 
ਕਾਰਜ ਭਲੋਂ । ਬਹੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਸ਼ਿ ਸੁਖ ਸੋ ਚਲੋ ॥ ੨੧ ॥ ਭਾਜੈ ਗੁਰੂ 
ਕਿਧੋਂ ਮਿਲਿ ਪਰੈ।ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਤੋ ਕਾਰਜ ਸਰੈਂ॥ਮੰਡਸਪਤੀਸੁਨਤਿ ਸਭਿ 
ਮਤ ਕੋ । ਬੋਲਜੋ ਬਾਕ ਦੇਖਿ ਗਰਬਤਿ ਕੋ” ॥ ੨੨॥ “ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ 
ਬਡ ਭਾਰੀ । ਮੀਰ ਪੀਰ ਸਭਿ ਨਿਵੈਂ ਅਗਾਰੀ । ਤਮ ਤੇ ਕਿਮ ਹੋਵਹਿ ਸੋ 
ਹੀਨ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਸੈਘਰ ਕੀਨਿ ॥ ੨੩॥ ਸ਼ਾਹ ਚਮੁੰ ਤਉ ਭਿਰ 

__ ਕਰਿ ਹਾਰੋਪੁਨ ਮਨ ਤੇ ਰਿਸ ਕਰਿ ਨਿਰਵਾਰਜੋਂ' । ਕਯੋਂ ਨ ਬਿਚਾਰਤਿ 
_ ਅਪਨਿ ਲਰਾਈ । ਲਰਤਿ ਮਰਤਿ, ਜੈ ਭੀ ਕਬਿ ਪਾਈ£ ? ॥ ੨੪॥ 
ਨਾਹਕ ਦੈਸ਼ ਬਧਾਇ ਬਡੇਰਾਂ । ਸਭਿ ਇਕਠੇ ਹੁਇ ਪਾਯੋ ਝੇਰਾ । ਮਿਲਤਿ 
ਆਪਨੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਿ । ਹੁਇ ਪੂਰਨ, ਗੁਰ ਬਾਕ ਉਚਾਰਤਿ ॥ ੨੫ ॥ 
ਚਮੂੰ ਸਕੇਲਿ ਸਮੂਹ ਲਰਾਵਹੁ। ਸਭਿ ਬਲ ਲਗਇ ਫਤੇ ਤੁਮ ਪਾਵਹਇਤ 

_ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਗੁਰ ਕੋ ਨਿਕਸਾਵਹਹੁਇ ਨਚਿੰਤ ਤਮ ਗਾਮ ਬਸਾਵਹੁ ॥ ੨੬ 
॥ ਇਹ ਸਭਿ ਝੂਠ ਨ ਲੋਵਹੁ ਕੈਸੇਅਘਵੈਤਨ ਸੁਰਪੀਰ ਨਹਿੰ ਜੈਂਸੇਅਬਿ 
ਭੀ ਮੇਲ ਕਰੋ ਸੁਖ ਪਾਵੋ॥ਸ਼੍ਰੋਯ ਸਹਤ ਨਿਜ ਸਦਨ ਸਿਧਾਵੋ॥॥੨੭॥ਸੁਨਿ 

_'ਮੰਡਿਸਪਤਿ ਤੋਂ ਅਸ ਬਾਨੀ । ਰਿਸਕੋ ਕੋਸਰੀਚੈਦ ਬਖਾਨੀ । “ਕਤਾਂ ਮਤ 
ਦੇਤਿ ਕਾਤੁਰਨ ਕੇਗੀ । ਗੁਰ ਪੱਖੀ ਬੁਧਿ ਲਖੀਅਤਿ ਤੇਰੀ ॥੨੮ ॥ ਪ੍ਰਾਤਿ 
ਹੋਤਿ ਹੇਰਹ ਰਣ ਮੇਰਾ । ਲਿਹ ਸਭਿ ਕੋ ਦਲ ਸੈਗ ਘਨੇਰ। “ਰਵਿ ਅਸ- 
ਤਨ ਤੇ ਪੂਰਬ ਜਬੈ । ਜੇ ਨਹਿ ਲੋਹਗੜ_ਤੋੜੋਂ ਤਬੈ ॥ ੨੯ ॥ ਤੋਂ ਨਿਜ 

` ਪਿਤ ਤੋ ਜਨਮੜੋਂ ਨਾਂਹੀਮੁਖ ਨ ਦਿਖਾਵਹੁੰ ਰਾਜਨਿ ਮਾਂਹੀ।ਸ਼ਾਲਗਰਾਮ 
ਰ ਅਵੱਗਤਾ ਦੋਸ਼ਲਗਹਿ ਮੋਹਿ ਜੇ ਹਰਿ ਹੋਂ ਰੋਸ ॥ ੩੦ ॥ ਲਾਤ ਪ੍ਰਹਾਰਨਿ 

"ਸੰਪ ਆਵਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ (ਸਾਬੋ '_ਕੋਈ) ਦਾਉ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ । “ਭਿਕੋਗਾ, ਰੈਨੇਗਾ। 
_ “ਟੋਲੇ ਬੈਨ੍ਹਕੇ । ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ “ਗੁੱਸਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ੬ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਜੇ ਊੰ । 
ਹੁਣ ਕਰਕੀਂ ਸਕਾਂ ਖਾ ਲਗ ਹੈ ਰਤ ਖਲ 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੫੪੩ $ _ਰਿਤੁ ੪ । ਅਸੂ ੨੧. 

ਕਰਹ ਜਬ । ਬਰਜਹਿ ਬੇਦਨ ਬਿੱਦਕਾਧੈਨ' । ਦੇਹਿ ਸਤੀ ਕੌ ਪਤਿੱ- 

ਬ੍ਰਤ ਟਾਠੇ੯। ਗਨ ਦੇਵਨ ਕੀ ਨਿੰਦ ਉਚਾਰੇ ॥ ੩੧ ॥.ਕੌਨਯਾ ਮਾਰਨ, 
ਦਿਜ ਸੈਘਾਰਨਿ । ਕਰਨਿ ਮੈਤ ਸੋਂ ਦੋਹ ਅਕਾਰਨ । ਚਲਤਿ ਲੋਹਗੜ ਤੇ 

_ ਮਖ ਵੇਰੇ”। ਏ ਸਭਿ ਪਾਪ ਚਢਹਿਂ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ॥੩੨॥ ਕਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ 

ਜ ਥੋਰੇ । ਦੇਖਹ ਦਲ ਬਿਲੈਦ ਨਿਜ ਓਗੇਆਟੇ ਬਿਥੇ ਮੇਲਿਯਤਿ ਲੋਨ । 

ਅੰਤਰ ਇਤੋ ਲਖਹਿ ਨਹਿ ਕੌਨ“ ? ॥ ੩੩ ॥ ਇਕਠੇ ਹੁਇ ਨਹਿ ਕਰੀ 
ਲਰਾਈ । ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਗਰੀ ਪਸਰਾਈ । ਇਕ ਥਲ ਸਿੰਘ ਮਿਲਹਿ ਤਬਿ 

ਲਰੈਂ।ਉਪਰ ਆਨਿ ਹੇਲ ਕੋ ਕਰੈਂ॥੩੪॥ਫਤੇ ਲੋਤਿ ਪੁਨ ਪੁਰਿ ਬਰਿ ਜਾਵੈਂ। 

ਲਾਇ ਘਾਤ ਚੋਰਨਿ ਜਿਮ ਧਾਵੈਂ1ਭੀਮਚੇਦ ਕੋ ਰਿਦੈਅਨੰਦ: -ਸਾਧ ਸਾਧ 
ਤੁੰ ਬੀਰ ਬਿਲੈੰਦ ॥੩੫॥ “ਅਬਹਿ ਨਹੀ' ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰੇਂ । ਹਤੇ ਰਿਪੁੰਨ 

ਜਬਿ ਕਬਿ ਤੌ ਲਰੈ । ਪਰਿ ਘੇਰਾ ਅਬਿ ਦੋਹੁ ਹਟਾਇ । ਕਰਹੁ ਸਕੇਲਨ 

ਦਲ ਸਮੁਦਾਇ ॥ ੩੬ ॥ ਆਛੀ ਲਾਗਹਿ ਮਸਲਤ ਤੋਰੀ । ਲੋਹੁ ਕਾਲ” 
ਇਸ ਗੜ ਕੌ ਤੋਰੀ । ਅਬਿ ਹੀ ਤੇ ਦਿਹ ਤੇਜ ਮਸਾਲੇ । ਮਦ ਪਿਲਾਇ 

ਕਰਿ ਪ੍ਰਾਤਿ ਬਿਸਾਲੋਂ ॥ ੩੭ ॥ ਲੋ ਸਗਰੋ ਦਲ ਹੋਹੁ ਪਿਛਾਰੀ । ਸੈਘਾਰਹੁ 

ਜੋ ਆਇ ਅਗਾਰੀ । ਏਕਤਾਣ” ਹਦਿ ਪਹੁੱਚਹ । ਸਾਰੇ। ਇਮ ਲੀਜਹੁ 

ਗੜ੍ ਤੋੜਿ ਸੁਖਾਰੇ”॥੩੮॥ ਪ੍ਰੇਰ੧ੋ ਕਾਲ ਸਮੀਪ ਮਰਣ ਕੋ । ਕੀਨ ਕੇਸਰੀ ਰ 

`_ਚੈਦ ਪਰਣ ਕੋ । ਤਯਾਰੀ ਕਰਨਿ ਲਗਜੋ ਕਹਿਲੂਰੀ । ਲਖਹਿ ਕਿ-ਹੋਹਿ 

ਲਾਲਸਾ ਪੂਰੀ-॥ ੩੯ ॥ ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਡੇਰਨਿ ਮਹਿੰ ਨਰ ਢੇਰਾ । “ਇਕਠੇ 

ਹੋਹਿ ਤਜਾਗ ਦਿਹ ਘੇਰਾ । ਹੇਲਾ ਕਰਹਿ ਬਨਹਿੰ ਸੁਖਦਾਈ । ਲੋਹ ਲੌਹ- 

ਗਕ ਕੌ ਛੁਰਵਾਈ ॥ ੪੨॥ ਪਾਛੇ ਸੰਭ ਸੈਨ ਹਦ ਜਾਈ । ਗਰ ਰਬਿੰਦ 
ਸਉ । ਸਭਿ ਮਹਿ ਪਰਗਟ ਭਈ ਇਹ ਮਸਲਤ । ਹੋਡਿ 

ਲੋਹਿ ਦਰਗ ਹਤਿ? ॥ ੪੧॥ ਨਿਜ ਨਿਜ ਸਿਵਰ ਗਏ ਸਭਿ 

ਰਾਜੇ । _ਚਿਤਵਤਿ ਜਾਤਿ ਜੰਗ ਕੇ ਕਾਜੋ ।-ਤੈਘਰ ਅੰਤ” ਹੋਇ ਹੈ ਪਾਤੀ 

ਕੋਰਵਵ ਗਊ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ । ਭਾਵ ਵੇਦ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ । 
ਘ(ਕਿਸੇ) ਸਤੀ ਦਾ ਪਤਿਬ੍ਰਤਿ ਭੈਗ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਦੋਸ਼ ।_“ਜੇ _ਲੋਹਗੜ ਉਪ 
੫ ਫੇਰਾਂ ਤਾੰ'। ਇਤਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ । 5ੜੂੰ 

(ਕੋਈ) ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰਸ਼ਾਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਗਾ ਤੂੰ ਜਦ ਕਦੇ ਲੜਿਆ ਹੈਂ ਵੈਰੀ 

ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ' । “ ਕੱਸ ਹਲ ਖਲੀ. ਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਜਾਕੇ। । "'ਜੰਤਨਨ ਜੁੱਧ । 
(ਅ) ਜੰਗ ਦਾ ਅੰਤ । ਰੀ 

ਜਿ 
ਮੂੰਹ ਹੀ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੨੯੪ ) ਰੁਤ ੪। ਅੰਕੂ ੨੨, 

ਪਪਤਿ ਜੈ ਕਿ ਪਰਾਜੈ ਬਾਤੀ-॥ ੪੨ ॥ ਡੋਰੇ ਗਯੋ ਕੇਸਰੀ ਚੋਦ । ਪਿਖਿ 

ਹਾਬੀ ਕੋ ਗਰਬ ਬਿਲੈਦ। ਗਿਰ ਕੋ ਸ਼੍ਰਿੰਗ ਮਨੋ ਬਲ ਭਾਰੀ । ਖਰੋ ਝੂਲਤੋ 
ਬਲ ਬਹ ਧਾਰੀ ॥ ੪੩॥ ਤਵੇ ਪਲਾਦੀ ਢਾਲ ਬਿਸਾਲਾ । ਲਏ ਸਕੇਲ 

_ ਅਲਾਇ ਉਤਾਲਾ । ਸਾਰ ਬਾਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗਾਈ । ਅਪਰ ਵਸਤੁ ਆਨਾ 
ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੪੪॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਚਤੁਰਥ ਰੁਤੇ “ਕੇਸਰੀਚੈਦ ਪ੍ਣ 
ਕਰਨ? ਪ੍ਰਮੈੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਏਕ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੨੧ । 

੨੨. [ਦੁਨੀਓੰਦ ਨੇ ਡਰ ਜਾਣਾ]। __ ਰ੍ 
ਦੌਹਗਾ ॥ ਲਰਤਿ ਚੁਗਿਰਦੇ ਮੋਰਚੇ” ਉਠਨਿ >< ਮਪ ਸ 
ਬਮਣੀ ਖਾਲਸੇ ਕਸਿ ਕਸਿ ਤਜੀ ਉਤਾਲ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਤਜਿ ਤਜਿ 
ਮੁਰਚਾ ਭਾਜੇ ਜੜੋਂ' ਜਯੋਂ । ਕਸਿ ਕਸਿ ਤੁਪਕ ਪ੍ਰਹਾਰੈਂ ਤਯੋਂ ਤਜੋ' । ਲਰਿ। 
ਲਗਿ ਗੁਲਕਾਂ ਘਾਯਲ ਹੋਏ। ਘਾਵ ਕੁਥਾਇ ਕਿਤਿਕ ਮਰਿ ਸੋਏ ॥ ੨ ॥ 

ਪਹੁੰਚਹਿੰ ਸਿੰਘ ਲੁਟਹਿੰ ਹੱਥਯਾਰਹਿ । ਜਿਯਤਿ ਮਿਲਹਿੰ ਕਣੀਆਂ ਕਰਿ 
_ਡਾਂਗੰਹਿ । ਗਈ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਸੁਧਿ ਤਬਿ ਸਾਰੀ। “ਤਜਿ ਤਜਿ ਮੁਰਚੇ ਜਾਂਤਿ 
_ਪਹਾਰੀ॥੩॥ਬਡੇ ਮੋਰਚੇ ਹੈਂ ਜਿਸ ਥਾਨਾ।ਤਹਿੰ ਤਹਿੰ ਥਿਰੇ ਬਨੇ ਸ਼ਵਧਾਨ । 
ਘੇਰਾ ਦਯੋ ਪੁਰੀ ਕੌ ਛੋਰਿਘਾਲ ਲੋਹਗੜ ਓਰਹਿੰ” ਜ਼ੋਰੰ॥੪॥ਇਤਨੇ ਮਹਿੰ 
ਗੋਪ ਜੁ ਹਲਕਾਰਾ । ਗੁਰ ਢਿਗ ਆਇ ਬ੍ਰਿਤੋਤ ਉਚਾਰਾ। ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ!ਅਹੋ 
ਵਹਿਰ ਸੁਧਿ ਜੈਸੀ । ਸੁਨੀ ਪਿਖੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੋਂ ਤੈਸੀ॥੫॥ ਗਾਤਿ ਮੋਰਚਾ 
ਮਾਰਯੋ ਜਬੈਭੀਮਚੈਦ ਦੁਖ ਝੂਰਜੋ ਤਬੈ।ਰਾਜੇ ਸਕਲ ਹਕਾਰਿ ਸਕੇਲੋ। ਸਮੇਂ 
ਰਸੋਈ ਕੇ ਜਬਿ ਮੇਲੋ੬॥ਸਭਿ ਮਹਿ ਕਹਯੋ ਮਨੋਰਥ ਆਪਨਿ।ਲਸ਼ਕਰ 
ਹੋਇ ਬਿਲੰਦ ਬਿਖਾਪਨਦਸਰਬ ਸਭਾ ਮਹਿ ਗਰਬ ਬਖਾਨਾ।ਪਰਣਕੇਸਰੀ 
ਇਸ ਬਿਧਿ ਠਾਨਾ ॥ ੭ ॥-ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕੋ ਹਾਥੀ ਪੇਲੌ' । ਦਲ ਕੇ ਸਕਲ 
ਸੁਭਟ ਸੈਗ ਮੇਲੌਂ । ਦਾਰ ਲੋਹਗੜ ਕੋ ਤੁੜਵਾਵੇਂਨਤੁ ਰਾਜਨ ਮਹਿ ਮੁਖ 
ਨ ਦਿਖਾਵੋਂ ॥ ੮ ॥ ਘੈਰਾ ਦੇਹ ਛੋਰ ਪੁਰਿ ਕੋਗ । ਪਰਹਿ ਲੋਹਗੜ ਜੈਗ 
ਬਭੇਰਾ-। ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਚਾਹਹ ਤਿਮ ਕਰਹ। ਕੀਟੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰੰਚਰ ਕੌ ਦਰਹੁ 
॥ ੯॥ ਤਊ ਬਿਚਾਰੋ ਗਜ ਕੌ ਆਵਨਿ । ਤਿਸ ਕੋ ਚਹੀਯਤਿ ਜਤਨ 

_ਬਨਾਵਨਿ । ਨਤੁ ਢ੍ਰਾਰੇ ਕੋ ਮਸਤਕ ਮਾਰਹਿ।ਗਾਢੇ ਬਡੇ ਕਪਾਟ ਉਖਾਰਹਿ 
`ਤ ਜੱ ਹਾਰ (ਇਕ) ਗਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । “ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ“। ₹ਤਰਵ । $ਸੂੰਹੀਆੰ 
ਹੋਏ । ਵਿ ਹੁਦ ਹੈ (ਜਾਡਰ [ਵਿ--ਖਾਪਨ=ਬਹੁਤ ਘਪਦਾ ਹੈ।। ੍ 



_ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । __ ( ੫੨੯੫ ) _ਰੋਤ ੪ ।ਅਸੂ੨੨, 

॥ ੧੦॥ ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਹੈ ਮਸਤ ਸਦਾਈ । ਦ੍ਿ੍ ਤਰੁ' ਟੱਕਰ ਮਾਰਿ 
ਗਿਰਾਈ। ਤਿਹ ਸਮ ਗਜ ਬਲਵੈਤ ਨ ਔਰ । ਸ਼ਾਹ ਆਦਿ ਜੋ ਨ੍ਰਿਪਤਨਿ 
ਠੌਰ॥੧੧॥ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਧਜਾ ਅਬਿ ਹੋਈ।ਕਰਹ ਜਤਨ ਨਿਸ ਮਹਿੰ ਅਸ 
ਕੋਈ । ਜਿਤ ਤੇ ਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗਜ ਆਵੈ। ਲਾਖਹੁੰ ਸੁਭਟ ਪਿਛਾਰੀ ਧਾਵੈ? 
॥ ੧੨॥ ਸਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਘਟਿਕਾ ਲਗਿ ਮੌਨ । ਜਿਨ ਕੋ ਮਨ ਕਿਸ ਕੋ 
ਕਬਿ ਭੌ ਨ। ਚਿੰਤਮਾਨ ਸਗਰੇ ਹੁਇ ਗਏ।ਫੀਲ ਬਲੀ ਬਡ ਜਾਨਤਿ ਭਦੇ 
॥੧੩॥ਗਰ ਕਰਨਾ ਬਿਨ ਅਰੈ ਨ ਕੋਈ।ਸ਼ਸਤ ਘਾਵ ਜਿਸਕੇ ਨਹਿੰਹੋਈ। 
ਲੋਹੇ ਸੈਗ ਮਢਕੋ ਤਨ ਜੋਇ । ਕਹਾਂ ਘਾਵ ਕੌ ਜਾਨਹਿ ਸੋਇ ॥੧੪॥ ਥਿਰੇ 

_ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਕੇ ਚਹੁੰਫੇਰੇ ।-ਕਹੈ' ਕਹਾਂ-ਸਗਰੇ ਮੁਖ ਹੇਰ। ਚਿਤਵਹਿੰ 
ਦੀਰਘ ਦੇਵ ਉਪਾਇ । ਜਿਸ ਤੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ”` ਜਾਇ॥੧੫॥ਦਨੀਖੈਦ 
ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਆਯੋ । ਲੰਬੋਦਰ ਤਬਿ ਬੁਲ£” ਦਿਸਾਯੋ । ਬਡੇ ਜੁਗਮ ਕੁਜ- 
ਦੇਡ ਪ੍ਰਚੇਡੇ । ਤਿਮ ਛਾਤੀ ਆਯੁਤ ਬਰ ਬੈਡੇ“॥ ੧੬॥ ਦੀਰਘ ਬਦਨ” 
ਸ਼ਮਸ ਬਡ ਸੇਤ। ਕਟ ਕਸਿ ਧੋਤੀ ਬਨਜੋ ਸੁਚੇਤ । ਸੁਨਿ ਕਰਿ “ਭੋਰ ਹੋਇ 
ਹੈ ਹੇਲਾ । ਮਸਤ ਮਤੇਗ ਅੱਗੂ ਦੇ ਪੇਲਾ ॥ ੧੭ ॥ ਜਤਨ ਬਨਾਵਨਿ 
ਸੁਨਿਬੇ ਕਾਰਨ” । ਆਯੋ ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਕਰਜੋ ਨਿਹਾਰਨ।ਦੋਨ ਹੁੰ ਜੈਘ ਦੀਰਘਾ 
ਭਾਰੀ । ਗਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਬਿਸਾਲੀ ਡਾਰੀ ॥ ੧੮ ॥ ਗੁਰ ਸ਼ੈਗਤਿ ਮਹਿੰ ਨਿਤ 
ਬਿਚਰੇਤਾ । ਸਦਾ ਤਿਹਾਵਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੈਤਾ । ਗਨ ਸਿੱਖਨ ਪਰ ਹੁੰਕਮ 
ਕਰੇਤਾ । ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਲੇਤਿ ਧਨਵੇਤਾ ॥ ੧੯ ॥ ਸਾਲ੍ਹੋ ਸੁਤ ਮਸੇਦ ਕੋ 
ਨੰਦਨ । ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਹਿੰ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਬੈਦਨ। ਨਿਤ ਭੋਗਤਿ ਸੁਖ ਰਹ੍ਯੋ 
ਘਨੌਰੇ ।ਸ਼ੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਸ ਬਡੇਰੇ॥ ੨੦॥ ਆਵਤਿ ਕੋ ਅਵਿਲੋਕਿ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲਗਮੁਸਕਾਵਤਿ ਬੋਲੋ ਤਿਸ ਕਾਲ॥“ਕਯਾ ਰਾਜਨ ਕੌ ਮਸਤ ਮਤੈਗ॥ 
ਕਹਾਂ ਅਧਿਕ ਤਿਸ ਕੇ ਬਲਿ ਅੰਗ ॥ ੨੧॥ ਗੁਰ ਘਰ ਦਨੀਚੈਦ ਬਡ 
ਹਾਥੀ । ਇਸਹਿ ਲਰਾਵਹਿੰਗੇ ਤਿਸ ਸਾਬੀ । ਮਹਾਂ ਮਸਤ ਇਹ ਗੁਰ ਬਲ 
"(ਵਡੇ) ਪਾਕੇ ਇਛਾ ਨੰ । "ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ' ਹੈ (ਐਸ ਹੈ (ਐਸਾ ਹਾਥੀ) । 
ਬਾਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹ ਵਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ (ਕਿ ਦੇਖੀਏ) ਕੀਹ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ । $ਫਡਾ ਪੈਫ ਤੇ 

ਰ ਮੋਟਾ (ਸਰੀਰ) । ਦੀ ਤੇ ਬਲ ਵਾਲੀ । ੬ਮਸਤ ਹਾਬੀ ਨੰ ਅਰ ਧੱਕਣਾ ਹੈ (ਪਹਾੀਆਂ ਨੇ) 
ਰ੍ “(ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਦਾ) ਜਤਨ ਬਣਦਾ ਸੁਣਨ ਲਈ । 

ਰ ਨਇਹ ਸੂਰਮਾਂ ਸੀ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਰਬੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਪੋਲ- 
ਕਿ ਤੀ ਰਤ ਮਤ ਤਲੀ ਰ 



ਗੁਰ ਸੂਜ। _ ( ੫੨੯੬ ) ਰੁਤ ੪ । ਅੱਸੂ ੨੨, _ 

ਘਝ। ਅਰਿਬੇ ਦੇਹਿ ਨ; ਲੋਹਿ ਧਕਾਇ' ॥੨੨॥
 ਦੁਰਦ ਕੇਸਰੀ" ਕੀਟੀ 

ਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਗਜਰਾਜ ਬਨਹਿ ਤਿਸ ਜਮ ਹੈ। ਛਿਨ ਮਹੁੰ ਕਜੰਹ. 

ਖੈਗਲਨਿ” ਬਲੀ । ਧਰਹਿ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਭਲੀ'_॥ ੨੩ ॥ ਸਤਿ- 

ਗੁਰ ਤੋ ਸਠਿ ਕੈ ਸਮੁਦਾਇ। ਰਹੋ ਮੋਨ ਨਹਿੰ ਬਾਕ
 ਅਲਾਇ। ਦੁਨੀਚੈਦ 

ਕੋ ਬਦਨ ਪਰੇਖਾ । ਗਤਿ ਉਤਸਾਹ ਸਭਿਹ ਤਬਿ ਦੇਖਾਂ॥੨੪॥ਕਲਗ਼ੀ- 

ਧਰ ਕਹਿ ਕਰਿ ਇਮ ਬਚਨ। ਜਾਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਸੁੰਦਰ ਸਦਨ । ਅਪਰ 

ਸਰਬ ਉਠਿ ਉਠਿ ਕਰਿ ਗਏ । ਅਪਨ ਪਨੇ ਬਲ ਬਿਰ ਥਏ ॥ ੨੫ ॥ 

ਦਨੀਬੈਦ ਸੁਨਿ ਜਨੁ ਮਰਿ ਗਯੋ । ਕਹਿਬੇ ਬਾਕ ਸਮਰ
ਥ ਨ ਭਯੋ। ਹੱਲਾ 

ਉਠਕੋ ਦਿਲ ਧੀਰਜ ਹਾਰੀ । ਗਮਨਜੋਂ ਅਪਨੇ 
ਸਿਵਰ ਮੜਾਰੀ ॥ ੨੬ ॥ 

ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਓਠ ਪਰ ਜਿਹਵਾਂ ਫੇਰਤਿ।ਪਿਯਰੀ ਪਰੀ? ਨ 
ਕਿਸ ਢਿਸ਼ਿ ਹੇਰਤਿ। 

ਦੀਰਘ ਸ੍ਰਾਸ ਲੇਤਿ ਚਿਤ ਚਿੰਤਾਂ '-ਇਹ ਕਯਾ ਗੁਰੂ ਕਰਯੋ ਬਿਰਤੇਤ
ਾ-॥ 

੨੭॥ਤਾਸ ਬਿਸਾਲ ਮਰਨਿ ਕੋ ਭਯੋ।ਬਿਨ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਨੁ ਮਰਿ ਗਯੋ/ਚਿਤ 

ਸੋਚਤਿ ਚਿੰਤਾ ਪਰ ਗਈ । ਅੰਧੇਰੀ ਨਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭਈ ॥ ੨੮॥ ਚਿਤ- 

ਵਹਿ ਜਤਨ-ਬਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾਇਪ੍ਰਾਤਿਹੋਤਿ ਮੁੜ ਦੇਂ
 ਚਿਰਵਾਇ।ਜਾਮਨੇ 

ਬਿਖੈ ਕਛੂ ਬਨਿ ਆਵੈ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਾਨ ਬਚਾਵੈਂ॥੨੯॥
 ਚਲੋ. ਪਲਾ- 

ਦਿਨ ਹ੍ਰੈ ਨਿਜ ਦੇਸ਼ । ਬਚਿਬੇ ਜਤਨ ਨ ਔਰ ਬਿਸ਼ੇਸ਼। ਸਰਬ ਸਿੰਘ ਭੀ 

ਹੈਂ ਦੁਖਵੈਤੇ । ਕਹੋਂ ਸਭਿਨਿ ਜੇ ਸਾਬ ਚਲੌਤੋ-॥੩੦॥ ਪੂਰਬ ਦਯਾ ਸਿੰਘ 

ਕੋ ਪਾਸ । ਪਹੂੰਚਜੋ ਕਰਜੋ ਬ੍ਰਿਤੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। “ਕਹਾਂ ਕਰੀ ਗੁਰ ਰਣ 
ਕੀ 

ਕਾਰ। ਸਿਖ ਮੈਗਤਿ ਨਿਤ ਪ੍ਰੱਤਿ ਬਹੁ ਗਾਰ” ॥ ੩੧॥ ਸਭਿਨ ਸੈਗ ਕਰਿ 

ਮਹਿਵ ਬਖੇਰਾ। ਕਾਜ ਬਿਗਾਰਤਿ ਬਡਹੁੰ ਬਡੇਰਾਂ । ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕੋ ਢੋਵੰਹ 

ਹਾਬੀ । ਲਾਖਹੁ ਸੁਭਟਨਿ ਆਯੁਧ ਸਾਂਬੀ ॥ ੩੨ ॥ ਮੇਰੀ ਬਾਤਿ ਕਹਾਂ ਜੇ 

ਮਰਯੋ। ਕਤਲ ਸਕਲ ਹ੍ਰੈ ਹੈਂ ਇਮ ਡਰ3 ਅਬਿ ਸਭਿ ਮਿ
ਲਿ ਕਾਰ ਮਸ- 

ਲਤ ਕੀਜੈ । ਪ੍ਰਿਥਮ ਪ੍ਰ ਤੇ ਖੈਧੀ ਕੀਜੈ ॥੩੩॥ ਭੀਮਚੇਦ ਢਿਗ ਦੂਤ 

ਪਠੀਜੈ । ਸੈਘਰ ਹੋਤਿ ਸ਼ਾਂਤਿ ਬਰਤੀਜੈ'” । ਇਮ ਗੁਰ ਮਾ
ਨਹਿੰ ਤੋਂ ਢਿਗ 

੧ਅਕਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਗਾ ਯੌਂਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ । “ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਹ
ਾਬੀ । “ਤਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਰੂਪ । 

ਬੀਗਾਲ ਲਏਗਾ । “ਡਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ । 5ਉਸ ਦਾ ਉਤਸਾਹ ਤਦੋਂ ਨਾਸ
਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਡਿੱਠਾ । 

"ਲੱਤ ਫਿਰ ਗਈ । ̀ ਬਹੁਤੇ ਗਾਲ ਸੁਟੇ ਨੇ ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ । ੯ਮੇਲ ਕਰ ਲਓ (ਭੀਮ 

ਤ ਨਾਲ) । "ਜਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਵਰਤਾਓ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੨੯੭) ___ ਰਿਤੂ੪। ਅੰ੨੩. _ 
ਰਹੀਂਅਹਿ । ਨਤ ਨਾਹਕ ਕਯੋਂ ਪ੍ਰਾਨ ਗਵਈਅੰਹਿ' ॥ ੩੪ ॥ ਦਯਾ ।ਸਂ 

__ਭਰਮਜੋ ਤਿਸ ਜਾਨਤੋਂ। ਤਿਹ ਧੀਰਜ ਦੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨਜੋਂ।“ਗੁਰ ਸਰਬੱਗਕ 
ਭਲੀ ਸਭਿ ਕਰੈਂ । ਹੋਨਹਾਰ ਸੋਈ ਚਿਤ ਧਰੈਂ । ੩੫ ॥ ਤਰਕ ਨ ਤਿਨ 

ਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਮਹਿ ਬਨੇ । ਰਹ ਅਨੁਸਾਰੀ ਆਨੰਦ ਸਨੈ। ਹੁਕਮ ਕਰਹਿੰ _ 
ਸੋ ਮਾਨਹੁ ਭਲੋ । ਜਿਮ ਤੋਰਹਿਂ ਮਗ ਤਿਮ ਹੀ ਚਲੋ? ॥ ੩੬॥ ਇਮ ਸੁਨਿ 
ਉਠਿ ਅਪਰਨਿ ਢਿਗ ਗਯੋ।ਇਸ ਬਿਧਿ ਹੀ ਸੋਂ ਭਾਖਤਿ ਭਯੋਧਰਮ ਸਿੰਘ 

_ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਪਾਸੀ । ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਸਮੀਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ॥ ੩੭ ॥ ਪੰਚਹੁਂ 
ਮੁਕਤੇ ਸਿੰਘ ਜੁ ਬੀਰ । ਭੇਦ ਕਰਨ" ਭਾਖਹਿ ਸਭਿ ਤੀਰ । “ਆਛੀ ਬਾਤ 
ਮੇਲ_ਕਰਿਵਾਵਹੁ । ਨਾਂਹਿਤ ਗੁਰ ਕੋ ਤਯਾਗਿ ਪਲਾਵਹੁ ॥ ੩੮ ॥ ਹੋਤਿ 
ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਨ ਬਾਚਜੋ ਜਾਇ”। ਅਬਿ ਕਰੀਯਹਿ ਬਨ ਜਾਇ ਉਪਾਇ। ਲੋਨ 
`ਦੇਨਿ ਰਾਜਨ ਸੈਗ ਨਾਂਹੀ।ਕੜੋਂ ਨਾਹਕ ਮਰੀਅਹਿ ਰਣ ਮਾਂਹੀ'॥੩੯॥ਪੁਨ 
ਉਠਿ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਕੇ ਡੇਰੇ । ਗਮਨਜੋਂ ਤ੍ਰਾਸਤਿ ਰਿਦੇ ਬਡੇਰੇਚਿੰਤਾ ਅਪਨੀ 
ਸਕਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ । “ਕਹਾਂ ਸਹੇਰੀ ਅਪਨਿ ਬਿਨਾਸ਼ੀ'॥੪੦॥ ਅਬਿਲੋ ਕਰਿ 

ਕਰਿ ਓਜ ਬਿਸਾਲਾ । ਬਲ ਬੁਧਿ ਛਲ ਕਰਿ ਸ਼ੱਤ ਨ ਬਾਲਾਂ । ਸਾਧਸਾਧਾ 
ਤੋਂ ਕਹੁ ਸਭਿ ਭਾਂਤੀ । ਅਰਕੋ ਜਹਾਂ ਕਹਿੰ, ਹਤੇ ਔਰਾਤੀ ॥ ੪੧॥ ਆਇ 

ਭਈ ਅਬਿ ਘਾਤ ਕਵੇਰੀ । ਬਚਹਿਂ ਸਕਲ, ਜੇ ਲਿਹੁ ਮਤਿ ਮੇਰੀ । ਨਤੁ 

ਹੁਇ ਭੋਰ, ਪਰੇ ਘਮਸਾਨਾ । ਢੋਇ ਜਬਹਿ ਹਾਬੀ ਮਸਤਾਨਾ॥੪੨॥ ਮੁਹਿ 

_- ਮਾਰੇ ਪੂਰਬ ਬਿਨ ਆਈ । ਪੁਨ ਤਿਮ ਹੀ ਸਭਿ ਸੀਸ ਬਿਹਾਈ£। ਗਢ 
ਤੂਫੈ ਹਨ ਬਚੈ ਨ ਕੋਈ । ਲਾਖਹੁੰ ਸੁਭਟ ਖੜਗ ਰਣ ਹੋਈ ॥ ੪੩॥ ਇਮ 
ਬਿਚਾਰ ਤੋਰੇ ਢਿਗ ਮਿਲਾ । ਗੁਰੁ ਸਮੁਝਾਇ ਲੋਹ ਅਬਿ ਭਲਾ । ਕਹਜੋ ਜੁ 

ਹਮਰੋ ਮਾਨਹ; ਮਿਲੀਐ। ਨਤੁ ਤਜਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਨੇ ਚਲੀਐ ॥ ੪੪ ॥ 

` ਕਹਾਂ ਇਿਕਾਕੀ ਗੁਰ ਕਰਿ ਲੈੱਗੇ। ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਬਿਨ ਕਹਾਂ ਲਰੈਂਗੇ। 
ਯਾਂਤੇ ਮਿਲਿ ਸਗਰੇ ਜੇ ਕਹੋ। ਸੈਧਿ ਕਰਹੁ ਜੀਵਤਿ ਬਚ ਰਹੋ” ॥ ੪੫॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰਿ`ਬੇ ਚਤੁਰਬ ਰੁਤੇ “ਦੁਨੀ ਚੰਦ” ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਦੁਇ 

ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ। ੨੨॥ __ ੨੩, [ਦੁਨੀਚੰਦ ਨੇ ਨੱਸ ਜਾਣਾ] ! 

` ਫੋਹਗਾ ॥ ਉਦੋ ਸਿੰਘ ਜਾਨਜੋਂ ਭਲੇ-ਕਾਤੁਰ ਭਯੋ ਮਮੈਦ। ਤ੍ਰਾਸ ਕਰਤਿ ਹੈ 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਂ ) ਪਾਕਨ ਲਈ। "ਸਵੇਰ-ਹੇਣ ਤੇ ਭਾਵ ਕੱਲ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ 

ਜਾਣਾ । <ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਣਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਸਹੇੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ । “ਬਿਨਾਂ ਮੌਤ ਆਈ 

ਤੋਂ । ਝਫਿਰ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ । ਰ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ ( ੫੨੯੮ ) ਰਿਤੁ ੪ । ਅਸੂ ੨੩, 

ਮਰਨ ਤੇ ਚਹਤਿ ਪਲਾਯੋ ਮੰਦ-॥੧॥ਰੌਪਈ॥ਧੀਰਜ ਦੇਨਿ ਹੇਤੁ ਸੋ ਬੋਲਾ 
“ਦਨੀਚੈਦ ਕਯੋਂ ਉਠਿ ਮਨ ਹੌਲਾ'। ਪੁਸ਼ਤਨਿ ਚਲੀ ਮਸੈਦੀ ਆਈ.ਗੁਰ 
ਘਰ ਤੇ ਨਿਜਪਰਵ੍ਸ਼ ਪਾਈ।੨॥ਸਖਦ੪੫ ਭੋਗਨਿ ਇਨਕੇ ਸਾਬਹਮ ਤੁਮ 
ਕੌ ਉਚਿਤੈ ਧਰਿ ਮਾਬਸੈਗ ਮਤੰਗ ਜਿ ਤੋਹਿ ਲਰਾਵਹਿੰਤਉ ਕੇਹਰਿ ਬਲ 
ਤੋਹਿ ਬਨਾਵਹਿੰ॥੩॥ “ਤਝਬਮਰਾਇ ਕਰਿ ਅਪਨਿਪਰਾਜੈ।ਕਿਮ ਪ੍ਰਭੁਕਗੰਹਿ 
ਨਿਬਾਹਹਿਂ ਲਾਜੈ'ਤੁੰ ਹਾਬੀਕੋ ਮਾਰਹਿੰ ਜਬੈਅਧਿਕ ਬਡਾਈ ਪ੫ਹਹਿੰਤਬੇ 
॥੪॥ਅਪਨੌ ਕਾਜ ਬਨਾਵਹਿੰ ਆ੫ਤੋਹਿ ਬਧਾਵਹਿਂ ਘਲੋ ਪ੍ਰਤਾਪੂ। ਸਾਹਿਬ 
ਕਾਮ ਪਰਹਿ ਜਬਿ ਆਇ । ਇਕ ਸੇਵਕ ਪਰ ਬਿਚ ਸਮੁਦਾਇ!॥ ੫॥ 
ਲਾਖਨ ਮਹਿ ਜਬਿ ਏਕ ਬੁਲਈਅਹਿ।ਸਫਲ ਬਡਾਈ ਕੋ ਤਬਿ ਪਈਅਹਿ। 
ਜਾਨਹਿੰ ਸੇਵਕ ਨਿਜ ਕੌ ਪੈਨ । ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਪੜਿ” ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਸੈਨ” 
। ੬॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਦੁਨੀਚੈਦ ਪੁਨ ਕਹਜੋ । ਪੰਹਤ ਸਭਿ ਕੌ ਤੈਂ ਕਯੋਹੁ ਨ 
ਲਹਜੋ। ਭਲੀ ਦੇਹਿ ਮੋਕਉ ਵਡਿਆਈ।ਦਰਦ ਬਲੀ ਜਬਿ ਚੀਰ ਬਗਾਈ 
॥ ੭ ॥ ਬਿਨ ਆਈ ਮੁਝ ਕਰੈ ਪ੍ਰਹਾਰੇ । ਮਰਿ ਹੋ' ਇਹਾਂ ਭਾਂਗ ਕੈ ਭਾਰੇ“ । 
ਜਸੁ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕਾਜਾ। ਜਬਿ ਮਾਰਹਿ ਦਲ ਮਲ ਗਜਰਾਜਾ”॥ 
੮ ॥ ਇਨ ਕੌ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਂਤਿ ਚਿਤ ਹੋਵਾ। ਇਨ ਸਮ ਉੱਗ੍ਰ ਨ ਕੋ ਗੁਰ 
ਜੋਵਾ । ਜਬਿ ਨਿਜ ਤਨ ਸੈਂ ਬਲ ਕੁਛ ਲਹਜੋਨਿਤ ਉਤਪਾਤਿ ਕਰਤਿਹੀ 
ਰਹਸੋ ॥ ੯ ॥ ਸ਼ਾਰਿਮੌਰ? ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਰਾਈ । ਸਭਿ ਰਾਜਨ ਸੈਗ ਬਿਗਰੜੋ 
ਜਾਈ । ਗਾਮਗਾਇ ਕੋ ਹਤੇ ਮਸੈਦ। ਪੁਨ ਆਯੋ ਨਿਜ ਪੁਰੀ ਅਨੰਦ॥੧੦॥ 

_ ਲਰਨਿ ਮਰਨਿ ਮਾਰਨ ਤਿਹ ਕਾਮੂ । ਧਰਹਿ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਬਿਰਹਿ ਨ 
ਧਾਮੂ। ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਕਰਿ ਚੁਕ੍ੜੋ 'ਲਰਾਈ। ਸਭਿ ਤੇ ਕਰਹਿ ਹੀਨ ਬਡਿ- 
ਆਈ'?॥੧੧॥ ਸੁਨਿ ਪੁਨ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸਮੁਬਾਯੋ । “ਧੀਰਜ ਧਰਨ ਤੋਹਿ 
ਬਨਿ ਆਯੋ। ਇਮ ਕਹਿਬੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਜਾਨੋ,ਉਚਿਤ ਨ ਤੋਕਉ, ਸਮੁ- 
ਝਹੁ ਸਯਾਨੇ ! ॥੧੨॥ ਨਿਪਜਜੋ ਸਾਲ ਬੈਸ ਮਝਾਰੀ । ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਹੁ ਸਦਾ 
“ਮਨ ਵਿਚ ਹੌਲ ਕਿਊਂ ਉਠਿਆ ਹੈ । “ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ( ਕਰਾਵਣੀ ਹੈ, ਇਹ 
ਗਲ ) ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ਕੀਕੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਲਾਜ ਨਿਬਾਹੁਣਗੇ । ਸਾਰੇ ,ਮੋਵਕਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੇਵਕ ਤੇ ਏਮਾਲ਼ਕ ਨੂੰ । “ਭੈਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਭਾਵ ਵਿਅਰਥ । $ਹਾਬੀ । “ਨਾਹਨ _ 
ਸਿਰਮੌਰ (ਪਾਉਂਟਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ) । ਦਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ (ਆਪਣੀਂ) ਵਡਿਆਈ ਘਫਵਾ ਰਹੇ ਹਨ । 
<ਇਉਂ ਤੇਰਾ ਸੁਜਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ । 

ਲਆੱ% ਆ ਤਾ 



( ੫੨੯੯ ) ਰਿ । ਅੰਸੂ ੨੩, . 

ਨ ਇਿ ਖ ਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ-ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੋਤਾ । ਦੁਨੀਚੈਦ ਕੈ ਹੌਲ 
ਉਦੋਤਾ ॥ ੧੩ ॥ ਉਦੋਸਿੰਘ ਕੌ ਤਜਿ ਤਤਕਾਲਾ । ਮੁਝ ਢਿਗ' ਆਯਹ 
ਤ੍ਸਤਿ ਬਿਸਾਲਾ । ਬੈਠਕੋ ਨਿਕਟ ਸਨਾਵਨਿ ਲਾਗਾ । “ਦੇਖਹ ਹਮ ਨੌ 
ਕਿਯ ਗੁਰ ਜਾਗਾਂ॥੧੪॥ਸਗਰੀ ਸੈਗਤਿ ਚਰਨ ਝਕਾਈ॥ ਸੋ ਅਬਿ ਪੇਸ਼ 
ਹੇਮਾਰੇ ਆਈ । ਮਾਝੇ ਕੇ ਸਿਖ ਗਨ ਮੈਂ ਲਯਾਯੋ । ਅਬਿ ਚਾਹਤਿ ਗਜ 
ਤੇਂ ਤੁੜਵਾਯੋ ॥ ੧੫ ॥ ਹਮ ਤੁਮ ਅਹੈਂ ਨਜੀਕੀ ਦੋਊ । ਦ੫ ਮਹਿ ਦੁਖੀ 
ਸੁਖੀ ਸੁਖ ਜੋਊ । ਅਪਦਾ ਪਰੀ ਆਨਿ ਮੁਝ ਭਾਰੀ । ਮੈਗੀ ਬਨਿਕੈ ਲੇਹ 
ਉਬਾਰੀਂ ॥੧੬॥ ਕੈ ਮਿਲਿ ਜੁੱਧ ਹਟਾਵਨ ਕਰੋਕਕੈ ਹੁਇ ਮੈਗ ਭਾਜ ਚਲਿ 
ਪਰੋ । ਇਸ ਮਹਿੰਦ ਗੁਰ ਕੇ ਲੱਛਨ ਕੋਇ ਨ। ਰਹਿ ਸਮੀਪ ਅਵਿਲੋਕੇ 
ਲੋਇਨ” ॥੧੭॥ ਅਬਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਚਲਿ ਬਰੈਂ।ਧੀਰਮੱਲ ਕੋ ਬਡ ਗੁਰ 
ਕਰੈਂ ।ਮੈਗਤਿ ਸਗਰੀ ਤਹਾਂ ਲਿਜਾਵੈਂ । ਅਨਿਕ ਅਕੋਰਨ ਕੋ ਅਰਪਾਵੈਂ 
॥ ੧੮ ॥ ਗੁਰੂ ਕਰਨਿ ਤੋਂ ਹਮਰੇ ਹਾਥਹਿ । ਜਹਿੰ ਸੈਗਤਿ ਜੁਤਿ ਟੇਕਹਿੰ___ 
ਮਾਥਹਿ। ਤਹਿ ਹੀ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਕੇ ਸਿਖ ਆਵੈ ̀। ਗੁਰੂ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਸੀਸ 
ਨਿਵਾਵੈਂ॥੧੯॥ਧੀਰਮੱਲ ਆਗੇ ਬੰਹੈਂ ਬਾਰੀ । ਪਠੇ ਸਿੱਖ ਤੁਮ ਸਦਨ ਮਝਾ- 
ਰੀ ।-ਕਲਗ਼ੀ ਜਿਗਾ ਬਾਜ ਪਠਿ ਦੀਜੈ । ਬਡ ਉਪਕਾਰ ਮੋਹਿ ਪਰ ਕੀਜੈ 
॥੨੦ ॥ ਢਾਹਹੁ ਦਰਬ ਮੋਹਿ ਤੇ ਜੇਤਾ/ਬਿਨਾ ਬਿਲੰਬ ਪਠੌਂ ਅਬਿ ਤੋਤਾ। _ 
ਤਮ ਘਰ ਤੇ ਮਮ ਬਡਿ ਬਡਿਆਈ । ਬਿਦਤਹਿ ਜਗਤ ਆਇ ਸਮ- 
ਦਾਈ-॥੨੧॥ਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਖਤਿ ਤੁਮ ਕੋ ਸੋਈ।ਨਿਕਸਹ ਚਲਹੁ ਮਿਲਹਿੰ 
ਅਬਿ ਦੋਈ । ਜੇ ਨ ਕਹਜੋ ਮਾਨਹਿੰ ਅਬਿ ਮੇਰਾ । ਸੁਨੀਅਹਿ ਜਿਮ ਹੁਇ 
ਕਸ਼ਟ ਬੜਡੇਰਾ॥ ੨੨॥ ਨਿਸਾ ਬਿਤੇ ਹੋਵਤਿ ਭੁਨਸਾਰਾ । ਢੋਵਹਿ ਮਸਤ 
ਮਤੋਗ ਉਦਾਰਾ । ਲਾਖਹੁੰ ਸੁਭਟ ਸੈਗ ਲੈ ਰਾਜੇ । ਤੋਰਹਿੰ ਤੁਰਤ ਆਨਿ 
ਦਰਵਾਜੇ।੨੩॥ਜੋ ਸਨਮੁਖ ਹੁਇ-ਸੋ ਕਰਿ `ਤੈਹੈਦੀਨ ਭਏ ਤ ਤੋ.ਰਿਪ ਗਹਿ ̀ 

_ਲੈਹੈਂ । ਕਰਿਕੈ ਕੈਦ ਸੁ ਦੇਹਿੰ ਸ਼ਜਾਈ ।'ਬੈਧਿ ਜੈਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈ“ ॥ 
_੨੪॥ਜਹਿੰਸਹਾਇੰਤਾ ਕਿਸ ਕੀ ਨਾਂਹੀ।ਪਰਹੁ ਕੈਦ ਤਹਿ ਹੀ ਮਰਿ ਜਾਂਹੀ। 
"ਭਾਵ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕੌਰ (ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ) ਜੀ ਪਾਸ, “ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸਾਂ (ਹੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਸਥਾਪਨ) ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । =ਭਾਵ ̀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਚ । 
ਬ,ਖੀ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ । ਪਖਨ੍ਹਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਦਖਾਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ [ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਜੇਹਲ= 
ਕੈਦਖਾਨਾ। (ਅ) ਰਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖੈਨ੍ਹਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ । [ਹਿੰਦੀ, ਜੇਲ=ਰੱਸ ਜਿਸ 
ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਕੈਦੀ ਇਕ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਬਨ੍ਹੇ ਜਾਣ (ਕੋਸ਼ ਸ਼ੈਕ: ਪੰਨਾ ੮੩੭)]। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੩੦੦) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੱਸੂ ੨੩. 

'ਮ ਬਿਚਾਰ੍ਹ ਮਮ ਸਾਥ ਗਹੀਜੈਂ" । ਨਿਸਾ ਝਿਮਰ _ਗਾਢੋ ਲਖਿ ਲੀਜੈ 
॥ ੨੫ ॥ ਚਲੰਹ ਪਲਾਵਿੰਨ ਹ੍ਰੈ ਇਸ ਬਾਰੇ । ਸਿਖ ਮਾੜੇ ਕੇ ਸੈਗ ਹਮਾਰੇ। 
ਲੇ ਕਰਿ ਢਾਮ ਲਟਕ ਪਿਛਵਾਰੇ । ਚਲਹਿ ਉਤਰ ਕਰਿ ਬਹੁਰ 

ਸੁਖਾਰੇ ॥੨੬॥ਘੇਰਾ ਹਟਜੋ ਨ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ। ਅਸ ਅਵਸਰ ਪੁਨ ਹਾਬ ਨ 
ਆਵੈ? । ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਮੈਂਸਨਿ ਕਰਿ ਜਾਨੀ ।-ਗੂਰ ਮਾਇਆ ਹੈ ਮਹਦ 
ਮਹਾਨੀ£॥ ੨੭ ॥ ਸਰ ਨਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭਿ ਬਿਰਮਾਏ । ਏ ਬਪੁਰਾ ਕ੍ਯਾ 

ਤਿਸ ਅਗੁਵਾਏ । ਕੌ ਮਸ਼ੈਦ ਰਹਿਬੇ ਨਹਿੰ ਪਾਵੈ। ਗਯੋ ਲੋਕ ਪਰਲੌਕ 

_ਗਵਾਵੈ ॥ ੨੮॥ ਪੂਜਾ ਕੇ ਗਟਾਕ“ ਇਨ ਖਾਏ । ਭਰਮਜੋ ਮੂਰਖ ਚਹਤਿ 
ਪਲਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਰ ਕਰਿ ਜਾਨੰ/“ਮਰੋਂ ਨ ਕਯੋਂ ਛਲ ਬਲ ਕੌ 
ਠਾਨੈ' ॥੨੯॥ ਸਿਖ ਸਾਲ੍ੋ ਕਾ ਨਾਮ ਬਿਗਾਚਾਂ । ਕਰਹਿ ਕਲੌਕਤਿ ਕੁਲੀ 
ਉਦਾਰਾ” । ਮੁਝ ਕੋ ਅਪਨੇ ਮੈਗ ਮਿਲਾਵੈ । ਆਪ ਗਯੋ ਪੁਨ ਔਰ ਗਵਾਵੈ 
॥੩੦॥ ਇਸ ਤੋਂ ਆਛੀ ਉਪਜਤਿ ਕੰਨਜਾਂ। ਕਿਸ ਕੌ ਬੈਸ ਵਧਾਵਤਿ 
ਪੈਨਜਗਈ ਮਸੈਦਨ ਕੀ ਜਰ ਜਾਨ “। ਕਿਮ ਨਹਿ ਸਫਲਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ 

_ ਬਾਨੀ੯-॥ ੩੧॥ ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਮੈਂ ਪੁਨ ਸਮੁਝਾਯੋ । “ਗੁਰ ਕਚਤਾਰ ਰੂਪ 
ਹਰੈ ਆਯੋ । ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਬਲਿ ਭਾਰੀ । ਸਿਰਜ ਸੈਘਾਰਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 
ਸਾਰੀ॥ ੩੨॥ ਏਕ ਬਾਕ ਤੇ ਸਭਿ ਕਿਛ ਕਰੈ । ਜਗਤ ਸੁਰਾਸੁਰ ਜਿਸ 

ਅਨੁਸਰੈ। ਤੁਝ ਕੋ ਮਰਨ ਦੇਹਿ ਕਿਮ ਨਾਂਹੀ । ਬਨਹਿੰ ਸਹਾਇਕ ਦਸ਼ੇ- 

ਮਨ ਮਾਂਹੀ ॥ ੩੩ ॥ ਦੈਤਨਿ ਬਿਥੈ ਜੀਣ ਬਚ ਰਹੈ । ਅਪਰ ਪਰਹਿ ਮੁਖ 

ਚਰਬਨ ਲਹੈਂ”। ਤਿਮ ਸੇਵਕ ਕੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇਕ । ਰਾਖਹਿੰ ਬਿਚ ਰਿਪੂ 

ਗਨ ਜੇ ਘਾਯਕ" ॥੩੪॥ ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਰਹੁ ਜਥਾ ਗਿਰ ਕੂਟ"੧ ਤੂੰ ਸਜਾਨੌ 
ਕੈਸੇ ਚਿਤ ਛੂਟ'ਅਪਰਨ ਕੋ ਸਮੁੜਾਵਨ ਹਾਰੋ। ਨਹਿ ਡੋਲਹੁ; ਬੋਲਹੁ 

ਬੁਧਿ ਭਾਰੋ? ॥ ੩੫ ॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਮੈਂ ਬਹੁ ਕਹਿ ਰਹਜੋ।-ਬਨਹਿ ਨ 

੧ਜੇਰਾ ਸਾਥ ਫੜੋ । “ਰੱਸਾ ਲੈਕੇ(ਕਿਲੇ ਦੇ) ਪਿਛਵਾੜੇ ਵਲ ਲਟਕਾਕੇ/੧ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ 

ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ -#ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ । “ਗੱਢੇ#'ਕਿਵੇ' ਮੈਂ ਨਾ ਮਰਾ ਇਸੀ 

ਲਈਂ ਛਲ ਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਨੂੰ(ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ ਮੇਂ )ਕਿ ਮਸੈਦਾਂ ਦੀ ਜੜ ਗਈ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਫਲੇਗ) ਭਾਵ_ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ । "?ਹੈਰ ਕੁਛ ਮੁਖ ਵਿਚ ਪਵੇ 

ਤਾਂ ਚੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । "ਜੋ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖਣਗੇ । 

੧੨ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਵਾਡੂ ਭਾਵ ਅਟੱਲ ਨਿਸ਼ਚਾ । _ "ਕਿਉ ਦਿਲ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਹੈ । 



ਰ ( ੫੩੦੧ ) ਰਿਤੁ ੪ । ਆ ੨੩. 

ਸੀ ਤਿਨ ਲਹਜੋ । ਤੁਸ਼ਨਿ ਹੁਇ ਗਮਨਜੋ ਨਿਜ ਡੋਰੇ। ਰਿਕਯੋ ਨ 
ਜੈ ਹੈ ਚਿੰਤ ਘਨੇਰੇ॥ ੩੬ ॥ ਅਪਨੀ ਸੈਗਤਿ ਸਕਲ ਬੁਲਾਈ । “ਮਾਰਨ 
ਮਰਨ ਇਹਾਂ ਦੁਖਦਾਈ । ਕਯੋਂ ਨਾਹਕ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨ ਗਵਾਵੋ। ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਾਤਿ 
ਕੋ ਸਭਿ ਬਿਨਸਾਵੋ ॥੩੭॥ ਇਨ ਕੇ ਨਿਕਟ ਕਰੈ' ਰਹਿ ਕਹਾਂ' । ਦਿਵਸ 
ਕਾਮਨੀ ਸੈਕਟ ਮਹਾਂ। ਜੀਵਤਿ ਚਲਹੁ ਅਪਨਿ ਘਰ ਮਾਂਹੀ। ਇਹਾਂ 
ਪ੍ਰਾਨ ਕ੍ਯੋਂਹੂੰ ਬਚਿ ਨਾਂਹੀ ॥੨੮॥ ਅਬਿ ਪਲਾਇ ਜੇ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੋਂ। ਸੁਖ 
ਕੇ ਸੈਗ ਮਿਲਹਿੰ ਪਰਿਵਾਰੈ' । ਸੋਢੀ ਅਪਰ ਗੁਰੂ ਕਰਿ ਲੀਹੈ' । ਰਾਮਦਾਸ 
ਕੀ ਕੁਲ ਕੋ ਪੈ ਹੈਂ””॥ ੩੯॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਮੂਰਖ ਸਿਖਰਾਏ । ਭਾਜ 
ਚ਼ਲਨਿ ਕੋ ਬਜੋਂਤ ਬਨਾਏ।ਜਹਿਂ ਕਹਿ ਤੇ ਲੇ ਦਾਮ ਬਟੋਰ'। ਅਰਧ ਰਾਤਿ 
ਤਮ ਪਸਰਜੋ ਘੋਰ ॥ ੪੦॥ ਟਿਕੇ ਗੁਰੂ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ । ਜਾਗਹਿੰ ਜਿਤ 
_ਕਿਤ ਨਰ ਕੀ ਰਾਰੇ$ । ਟਾਂਵੀ ਤਪਕ ਚਲੋ ਕਬਿ ਕਬ । ਦਿਸ਼ਾ ਦੁਸਰੀ ਤੇ 

ਹਟਿ ਸਬੈ ॥੪੧॥ ਜਿਤ ਦਿਸ਼ਿ ਜਾਨਕੋ ਨਰ ਨਹਿ ਰਹੈ। ਅਵਸਰ ਭਾਗਨਿ 
ਕੌ ਤਬਿ ਲਹੈ । ਦਾਾਰੈ ਕੋ ਨਿਕਸਕੋ ਨਹਿ ਜਾਈ। ਗਹੈਂ“ ਸਿੰਘ ਇਤ ਉਤ 
ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੪੨॥ ਛੂਛ ਮੋਰਚਾ ਕਰਯੋ ਪਹਾਰੀ। ਅੰਤਰ ਜਹਿਂ ਮਬੈਟਲ 
ਥਿਰ ਕਾਗੌ? । ਤਹਿ ਕੌ ਬਰਤ ਪਾਇ ਲਟਕਾਵਾ। ਅਰਧਿਕ ਉਤਰਿ ਗਏ 
ਤਰ ਬਾਵਾ ॥੪੩॥ਦਨੀਚੈਦ ਜਿਸ ਤਨ ਬਹੁ ਪੀਨਾ । ਉਤਰਨਿ ਹੇਤੁ ਸੁ 
ਬ੍ਤ'?ਗਹਿ ਲੀਨਾ।ਸਨੋ ਸਨੌ ਤਬਿ ਉਤਰਤਿ ਕੁਯੋ।ਅਰਧਿਕ ਜਬੈ ਲਟ- 

ਕਤੋ ਗਯੋ ॥ ੪੪॥ ਮਹਾਂ ਭਾਰ ਨਹਿ ਦਾਮ ਸਹਾਰਾ। ਟੂਨੰਟ ਤੜਾਕ"" ਗਯੋ 
ਤਿਸ ਬਾਰਾ । ਪੁਨ ਕਛ ਗਹਜੋ ਗਯੋ ਨਹਿ ਕਰ ਤੇ । ਗਿਰਯੋ ਤੁਰਤ; ਬਹੁ 
ਰਹੇ ਸੈਭੁਰਤੇ"” ॥੪੫॥ ਏਕ ਜਾਂਘ ਕੇ ਭਾਰ ਗਿਰਯੋ ਜਬਿ । ਲਗੀ ਚੋਟ ਸੋ 
ਤੁਟਿ ਗਈ ਤਬਿ।ਤ੍ਰਾਸ ਕਰਤਿ ਨਹਿੰ ਬੋਲਯੋ ਉਢੇ।"ਸੁਨਿ ਖਰਕੇ ਜੋ ਸੰਗਿ 

ਪਹੂੇ॥੪੬॥ ਭਰੇਤਰੋ ਤੁਰਤ ਉਠਾਵਨ ਕਰਯੋ'' । ਗਮਨੜੋ ਸ਼ੀਘ ਸੀਸ 
ਬਹੁ ਧਰਯੋ” । ਮੰਜੇ ਪਰ ਉਠਾਇ ਲੇ ਗਏ । ਪਿਛਲੇ ਉਤਰਿ . ਮੇਲ ਸਭਿ 
ਕਗੰਹਕੇ ਕੀ ਕਗੱਗੇਕੁਲ ਦਾ ਲੱਭਾੰਗੇੜੋਰੌਂਜੇ ਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਰਾਖੇ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ [ਅ:, ਰਾਈ= 
ਲੀਖਾ] । (ਅ) ਰਾਰ ਕੇ ਨਰ=ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ । “ਫੜ ਲੈਣਗੇ । “(ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ) 
ਖਹਾੜੀ£ ਮੋਰਚਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ । 5(। ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਦੇ ) ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਮਬੈਲ ਈਸਥਿਤ 

ਸਨ । "ਤਿਸ (ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਾਸੇ) ਵਲ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ (ਹਿੰ:, _ਬਰਤ=ਰੱਸਾ] । ੯ੰਹੇਠਾਂ 
ਬਾਂਵ ਨੂੰ । "“ਰੱਸਾ। "ਤੜੱਕ ਕਰਕੇ।'ਬਹੁਤ ਮੈਭਾਲਦੇ ਰਹੇ।"“ਮੈਗੀ ਜੇ ਪੁੱਜ ਚੁਕੇ ਸਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ) ਖੜਾਕ ਸੁਣਕੇ ਭਰਦਿਆਂ ਛੇਤੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ । "$ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚਾਇਆ ਹੋਯਾ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ ( ੫੩੦੨) ਰਤੁ ਬ 1 ਸੰਧੂ ੨੪. 

ਕਿਏ'॥੪੭॥ਸ਼੍ੀਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਥ ਪਧਾਰੇਮਿਲੋ ਮਝੈਲ ਜਾਤਿ ਡਰਧਾਰੇ। 
ਹੋਤਿ ਪੀਰ ਬਹੁ ਚਲਤਿ ਉਠਾਏਹਾਇ ਹਾਇ ਬੋਲਤਿ ਦੁਖ ਪਾਏ ॥ ੪੮॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਚਤੁਰਥ ਰੁੰਤੇ “ਦੁਨੀਚੰਦ ਭਾਜਨ” ਪ੍ਰਮੋਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ 

ਤੀਨ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ। ੨੩ ॥ ੨੪. (ਦੁਨੀਚੈਦ ਦੀ ਮੌਤ]। _ 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਭਈ ਭੋਰ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਗਿਕੈ ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਸ਼ਰੀਰ ਬਸਤ੍ਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਕੋ 

ਪਹਿਰ ਕਰਿ ਬੈਠੇ ਗਨੀ ਗਹੀਰ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਮੰਗਲ ਪਾਤਿਕਾਲ ਕੋ 
ਰ ਭਏ । ਸਿਖ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨਿ ਬਾਜਨਿ ਕਿਏਆਸਾਵਾਰ ਭੋਗ ਕਹੁ ਪਾਏ। ਸਭਿ 

ਸਿੰਘਨਿ ਸਨਿ ਜੀਸ ਨਿਵਾਏ॥ ੨॥ ਬਾਜ ਉਠਜੋ ਰਠਜੀਤ ਨਗਾਰਾ । 
ਪ੍ਭੁ ਕੀ ਜੀਤ ਜਨਾਵਨ ਵਾਰਾ। ਇਤ ਉਤ ਤੇ ਚ਼ਲਿ ਕਰਿ ਗਨ ਸਿੰਘ । 

ਦਰਸਹਿਂੰ ਸਤਿਗਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ॥ ੩॥ ਖੜਗ ਸਿਪਰ ਜਮਧਰ ਸਰ 
ਤਰਕਸ਼ । ਤੋਮਰ ਤਪਕ ਤਬਰ ਕਟ ਕਸਿ ਕਸਿ। ਬੈਠਹਿ ਆਨਿ ਨਿਕਟ 
ਸਮੁਦਾਈ । ਸ਼ਮਸ ਸੁਧਾਰਤਿ ਮੂਛ ਉਠਾਈ” ॥ ੪॥ ਉਤ ਗ਼ਿਰਪਤਿਨਿ 

ਦੰਦਭੀ ਵਾਏ । ਢੋਲ ਸਮੂਹ ਡੈਕ ਦ਼ਮਕਾਏਰਣਸਿੰਡੇ ਤੁਰਰੀ ਬਜਵਾਏ। 

ਪਟਹਿ ਨਵੀਰੀ ਜੇ ਸਮਦਾਏ॥ ੫॥ ਮਹਾਂ ਕੁਲਾਹਲ ਦਲ ਸਹਿ ਹੋਵਾ । 

ਉਤਸਾਹਤਿ ਚਾਹਤਿ ਗਜ ਢੋਵਾ । ਸਭਿ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿ੍ਸ਼ਟੈ ਚਲਾਈ। 

ਨਹਿ ਮੈਲ ਕੋ ਪਰਯੋ ਦਿਖਾਈ ॥ ੬ ॥ “ਮੱਟੂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜਿ ਆਦਿ । 
ਨਹਿੰ'ਆਯੋ ਕਕਾ ਭਯੋ ਵਿਖਾਦ ?' ਇਤਨੇ ਕਹਤਿ ਸਿੰਘ ਦੁਇਿ ਆਏ। 
ਨਮੋ ਕਰਤਿ ਹੀ ਬਾਕ ਸੁਨਾਏ॥ ੭ ॥ “ਮਹਾਂਰਾਜ ! ਸੈਗ ਲਏ ਮੜੌਲ । 

ਚਨੀਚੈਦ ਭਾਜਕੋ, ਨਿਸ ਗੈਲਚਹਜੋ ਆਪ ਨੇ ਰਣ ਕੌ ਪ੍ਰੇਗੰਨ। ਮਸਤ 
ਮਤੈਗ ਖੈਗ ਤਿਹਿੰ ਭੇਰਨ ॥੮॥ ਤਿਸ ਤੋਂ ਤਾਸ ਧਾਰਿ ਭਜਿ ਗਯੋ। ਅਪਰ 

_ਨ ਕਾਰਨ ਕਛ ਲਖਿ ਪਯੋ । ਮਰਿਬੇ ਕੋ ਡਰ ਧਰਿ ਉਰ ਭਾਗਾ।ਮੰਦ ਮਸੈਦ 
ਮਹਿਦ ਦੁਰਭਾਗਾ? ॥ ੯ ॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬਿ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ । “ਭਾਗਜੋ 

` ਮੂੜ ਕਾਲ ਡਰ ਧਾਰੇ । ਤਹਿ ਭੀ ਤਿਸ ਕੋ ਕਾਲ ਅਗਾਰੀ । ਮਾਰਹਿ; 
_ ਕਹਾਂ ਜਾਹਿ ਡਰ ਧਾਰੀ॥ ੧੦ ॥ “ਭਾਜ ਗਯੋ ਤਿਸ ਭਾਜਨਿ ਦੇਹ । ਕਹਾਂ 

_ ਕਰਹੁ ਤਿਹ ਸੈਗ ਸਨੰਹੁ” । ਜੋ ਸਨਮੁਖ ਹੁਇ ਇਹਨਾਂ ਰਹਯੋ। ਤਿਸ ਕੋ 

“ਗਾਫ ਮਿਲ ਪਏ। “ਦਾੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰਦ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੰ ਤਾਉ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । “ਰਾਤੀਂ ਰਾਹ ਪ ਕੇ । 
ਆ 

#ਂਪ੍ਰ:-ਜੈਤ । 



_ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____( ੫੩੦੩ )' ਚਿਤੁ ੪ । ਅੰਸ ੨੪. 
ਮੇਲ ਲੇਹ ਸੁਖ ਲਹਜੋ॥ ੧੧॥ ਸਭਿ” ਮਬੈਲ ਰਣ ਕੋ ਡਰ ਭਾਗੇ । ਇਸ 
ਕੋ ਫਲ ਲਾਗੇ ਤਿਨ ਆਗੇ । ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੈਗ ਗਰੇ ਤਿਨ ਪਰੇ। ਰੁਟੀਆਂ 
ਹਾਬ ਅਏ ਜਬਿ ਲਰੇ' ॥੧੨॥ ਗੁਰ ਘਰ ਤੇ ਜਿਸ ਦੁਖ ਕਰਿ ਗਏ।ਸੋ ਦੁਖ 
ਤਿਨ ਕੋ ਨਿਤ ਗਰ ਪਏ । ਇਹਾਂ ਧਰਹਿੰ ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਹਾਥਾ । ਹਾਬੀ 
ਕਹਾਂ ਲਰਹਿ ਜਮ ਸਾਥਾ ॥ ੧੩ ॥ ਇਮ ਦੇ ਸ਼੍ਰਾਪ ਗੁਰੂ ਚੁਪ ਰਹੇ । ਸਭਿ 
ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਕੋ ਲਹੇ। ਦਨੀਚੈਦ ਕੀ ਸੁਨੀਅਹਿ ਕਥਾ। ਤਿਹ ਸੈਗ 
ਬਿਤੀ ਜਾਇ ਕਰਿ ਜਥਾ ॥ ੧੪ ॥ ਮੰਚ ਪਾਇ ਸਿਰ ਲਯੋ ਉਠਾਇ। ਟੂਟੀ 
ਟਾਂਗ ਹਾਇ ਬਿਲਲਾਵਿ । ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਢੇ ਜਾਈ । ਬਰਜੋ 
ਸਦਨ ਅਪਨੇ ਉਤਰਾਈ॥੧੫॥ਮਨ ਮਹਿੰ ਕਹੈ-“ਮਿਲਿਨਿ ਸਿਖ ਆਵੈਂ। 
ਭਾਜਜੋ ਸਨਿਕੈ ਮੋਹਿ ਲਜਾਵੈਂ“-ਯਾਂਤੇ ਨਿਜ ਸਬੈਧੀਅਨਿ ਕਹਜੋ।“ਚੋਟ 
ਲਗੀ ਮੈਂ ਬਹੁ ਦੁਖ ਲਹਜੋ॥੧੬॥ ਘਰ ਕੇ ਅੰਤਰ ਮੰਚ ਡਸਾਵਹ।ਮੋ ਵਿਰ। 
ਬਹੁਤ ਨ ਆਵਹੁ ਜਾਵਹੁ । ਭਲਾ ਨ ਭਾਵਹਿ ਮਿਲਨੋ ਮੋਹੀ । ਅੰਤਰ 
ਰਹਜੋ ਤੁਸ਼ਨੀ ਹੋਹੀ! ॥ ੧੭ ॥ ਇਮ ਸੁਨਿ ਕੈ ਤਿਸ ਪੌਤ੍ ਦੋਇ । ਅੰਦਰ. 
ਜਾਇ ਪਵਾਯੋ ਸੋਇ । ਸੁਠਿ ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਕੇ ਬਹੁ ਅਪਵਾਦਾ:-ਗੁਰ ਤਜਿ 
ਭਾਗੋ ਜਾਨਿ ਬਿਖਾਦਾ ॥ ੧੮ ॥ ਪੁਸ਼ਤਨਿ ਲੋ ਗੁਰ ਘਰ ਕੇ ਪਾਰੇ । ਭਯੋ. 
ਬ੍ਰੱਧ ਮ੍ਰਿਤ ਕੌ ਡਰ ਧਾਰੇ । ਸਿਖ ਸਾਲ੍ਹੋ ਕਾ ਨਾਮ ਗਵਾਯੋ । ਗੁਰ ਆਰੀ 
ਰਹਿ ਬਹੁ ਸੁਖ ਪਾਯੋ ॥ ੧੯ ॥ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਅਪਨਿ ਇਨ ਜਾਨਾ । ਅਬਿ 
ਪ੍ਰਕੁ ਤੇ ਹੁਇ ਗਯੋ ਬਿਰਾਨਾ-ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਸਿਖ ਆਵੈਂ । ਮਿਲ- ` 
ਹਿਨ ਕਿਹ ਸੋਂ ਮੁਖ ਨ ਦਿਖਾਵੈ ॥ ੨੦॥ ਲਗੀ ਚੋਟ ਕੌ ਲੋਤਿ ਬਹਾਨਾ। 
€ਪਰਜੋ ਮੰਚ ਪਰ ਢਿੰਤ ਮਹਾਨਾ । ਅਪਰ ਜਿ ਭਾਜੇ ਮੈਗ ਮਬੈਲ । ਸਭਿ 
ਕੋ ਹਇ ਧਿਕਾਰ ਤਿਸ ਗੈਲ" ॥ ੨੧॥ ਕੇਤਿਕ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਤੈਤੇ । 
ਨਹਿ ਸੈਗਤਿ ਮਹਿੰ ਮੁਖ ਦਿਖਰੇਤੇ । “ਹਮ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਕਾਰ ਹੁਇ ਗਈ । 
ਇਤ ਕੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਲਘ ਭਈ ॥ ੨੨ ॥ ਸਭਿ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਯੋ ਦੁਖ 
“ਉਸਨੂੰ ਜੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਕੇ ਏਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਲ ਲਓ, ਭਾਵ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ 
ਇਹ ਬੀ ਮਬੈਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ । “ਮਿਛਲੀ ਤੁਕ ਮੁਜਬ ਇਸ “ਸਭ” ਦਾ ਅਰਥ 
“ਓਹ ਸਾਵੇ ਜੋ ਨੱਸ ਗਏ ਹਨ” ਲੋਣਾ ਚਾਹੀਏ । ਜਦ ਲੜਨਗੇ ਤਾੰ ਹੀ ਰੋਟੀ ਹੱਥ ਆਵੇਗੀ । 
$ਹਾਬੀ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਉਹ ਜਮ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ । “(ਜਿਹੜੇ) ਸਿਖ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਨ ਆਉਣਗੇ ਨਠਿਆ 

_ਸ਼ੁਣਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਗੇ ।'੬ਬਹੁਤੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ:-1”ਬਿਗਾਨਾ । "ਤਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। 
(ਅ) ਤਿਸ ਦੇ ਨਾਲ । ਦੰਭਾਵ ਮਾਬੇ ਵਲ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਲ ਹੋਈ ਹੈ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੩੦੪) _ ਰਿਤੁ ੪ । ਅਸੂ ੨੪. 
ਪਾਵਤਿ” । ਤਮ ਮਹਿੰ ਪਰਤੋ ਨ ਬਦਨ ਦਿਖਾਵਤਿ। ਭਈ ਜਾਮਨੀ ਜਬਹੂੰ 
ਆਇ। ਉਠਜੋ ਤਜਨਿ ਮਲ ਕੋ” ਤਿਸ ਥਾਂਇ॥੨੩॥ਮੰਚ ਤਰੈ ਜਬਿ ਪੈਰ 
ਉਤਾਰਾ । ਹਤੋ ਤਹਾਂ ਪੰਨਗ ਬਡ ਕਾਰਾ । ਦਬੀ ਪੁੰਛ ਤੋਂ ਬਹੁ ਫੁਕਾਗਾ । 

ਡਸਕੋ ਤਬੈ ਕੋਪਯੋ ਉਰ ਭਾਰਾ ॥ ੨੪॥ “ਹਾਇ ਹਾਇ? ਕਰਿ ਨਿਕਸਯੋ 

ਤਬੈ। ਦੇਖਤਿ ਭਏ ਸੰਬੈਧੀ ਸਬੈ।ਦੌਰੇ ਉਪਚਾਰਨ ਕੌ ਜਿਤ ਕਿਤ ।ਕਹਾਂ 
ਹੋਤਿ ਤਿਸ ਤੋ, ਤਤਛਿਨ ਹਤਿਂ॥੨੫॥ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਦਾਹ ਕਰਿ ਦੀਨਾ । 
ਗੁਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਜੀਵਨ ਹੀਨਾ'। ਬਹੁਰ ਮਧੋਗਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਵਾ । ਕਰੰਹਿਂ 
ਧਿਕਾਰਨਿ ਜਿਨ ਸਿਖ ਜੋਵਾ॥ ੨੬ ॥ “ਤਹਿ ਬਚ ਰਹਤਿ-ਬਿਜੈ ਕੋ ਪਾਵ- 
ਤਿ। ਸਕਲ ਪੰਥ ਦੀਰਘ ਜਸ ਗਾਵਤਿ / ਮਿਰਤ ਨ ਟਰਤਿ ਬਿਮੁਖ ਹੈ 
ਮਰਜੋ । ਬਹ ਮਤਿਮੰਦ ਨਰਕ ਸੈਂ ਪਰਯੋ ॥੨੭. ॥ ਦਇ ਪੌਤੋ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ 
ਅਪਵਾਦਾ । ਨਹੀ' ਸਹਾਰਤਿ ਹੋਤਿ ਬਿਖਾਦਾ। ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਇਕ 
ਕੋਰਾ। ਦਤਿਯ ਅਨੁਪ ਸਿੰਘ ਤਿਸ ਬੇਗ ॥੨੮॥ ਕਟ ਕਸਿਕੈ ਗੁਰ ਦਿੰਸ਼ਿ 

ਚਲਿ ਪਰੇ । ਦੋਸ਼' ਪਿਤਾਮਾ ਕੋ ਬਡ ਧਰੇ। ਜੋ ਮਬੈਲ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰ ਮਿਲੋ । 
ਲੈ ਕਰਿ ਸੈਗ ਅਨੰਦਪੁਰ ਚਲੋਂ ॥੨੯॥ ਦੁਨੀ ਚੇਦ ਕੀ ਇਮ ਭੀ ਕਥਾ। 

ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਕੀ ਸਨੀਅਹਿ ਜਥਾਂ । ਛੁਟਹਿ ਲੋਹਗੜ ਦਿਸ਼ਾ ਤੁਵੈਗ । 
ਢਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨਿਕਟ ਨਿਮੈਗ ॥ ੩੦ ॥ ਅਨੀ ਘਨੀ ਸੈਲਿੰਦ੍ਨ ਕੇਰੀ । 
ਘਾਲਜੋ ਜ਼ੋਰ ਸਭਿਠਿ ਤਿਸ ਬੇਰੀ ।-ਆਜ ਗੜ੍ਹੀ ਕੋ ਲੇਹੁ ਛੁਟਾਇ । ਪੁਰਿ 

ਆਠੰਦ ਪੁਨ ਟਿਕ ਨ ਕਾਇ-॥ ੩੧॥ ਭੀਮਚੈਦ ਉਤਸਾਹ ਬਿਲੈਦੇ । 
ਲਿਯੋ ਹਕਾਰਿ ਕੋਸਰੀ ਚੇਦੇ । ਹੇਡੂਰੀ ਤੇ ਆਦਿਕ ਰਾਜੇ । ਭਏ ਇਕੱਤਰ 

ਲਰਨ ਕੇ ਕਾਜੇ॥ ੩੨॥ ਬੈਠਿ ਏਕ ਥਲ ਗਜ 'ਮੰਗਵਾਯੋ । ਬਲੀ 

ਬਿਲੈਂਦ ਝਲਤੋ ਆਯੋ । ਪਸ਼ਟ ਬਡੋ ਨਿਤ ਮਸਤ ਰਹੈਤਾ । ਨਿਕਟ 

ਪਿਖਹਿ ਨਰ ਤਤਛਿਨ ਹੈਤਾ॥ ੩੩ ॥ ਤੋਮਰ ਦੀਰਘ ਹਾਥ ਰਹੈਤੇ । ਇਤ 

ਉਤ ਘੇਰਤਿ ਤਾਂਹਿ ਚਲੰਤੇ । ਸੈਗਲ ਰਹਹਿ ਪੈਰ ਮੈਂ_ਪਾਯੋ । ਮਾਨਵ 
ਬ੍ਰਿੰਦਨਿ ਅੱਗ ਚਲਾਯੋ ॥੩੪॥ ਦਏ ਮਸਾਲੇ ਗਰਮ ਘਨੇਰੇਜਿਨ ਤੇ ਹੋਯੋ 

ਮਸਤ ਬਡੇਰੇਂ। ਆਂਖ ਲਾਲ ਦੀਰਘ ਤੇ ਹੇਰਤਿ । ਇਤ ਉਤ ਤੋਮਰ ਗਨ 

ਤੇ ਪ੍ਰੋਰਤਿ# ॥ ੩੫ ॥ ਸਭਿ ਗਿਰਪਤਨਿ ਬਿਲੋਕਨਿ ਕੀਨਾ । ਰਾਤਬ” ਦੇ 

੧ਭੁਵ ਦੁਨੀਚੈਂਦ[ ਨੂੰ । “ਪਖਾਨੇ ਜਾਣ ਲਈ । ਤੋਇਲਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ । ਦਹੁਣ ਦੌੜਨ ਭੱਜਣ ਨਾਲ 

`ਕੀਹ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਮਰ ਗਿਆਂ । ਪਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਕੇ ਮਰਿਆ । “ਹੱਕਦੇ ਹਨ । ”ਖਾਣਾ । 

[ਅ,ਰਾਤਬ] "ਇਸ ਤੇੱ ਪਰਾ ਲਗਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਬ
ਹੂਤਾਂ ਸੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੩੦੫) _ ਵਰਤ ਅਰੂਕਪ 

_ਤਿਪਤਾਇ ਸੁ ਲੀਨਾ । ਸਾਰ ਬਾਰਨੀ' ਕੋ ਮੰਗਵਾਇ । ਪਥਮ ਸਵਾ ਮਣ 
ਦਈ ਪਿਲਾਇ ॥ ੩੬॥ ਤਵੇ ਪੁਲਾਦੀ ਮਸਤਕ ਸਾਰੇ । ਬੈਧੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤਿ 
ਬਡ ਭਾਰੇ । ਕਛਕ ਸੌਡ ਨੰਗੀ ਰਹਿ ਤਈ । ਸਰਬ ਲੋਹ ਸੋ ਛਾਦਨਿ 
ਭਈ ॥ ੩੭॥ ਦੀਰਘ ਲਾਂਬੀ ਸੈਵ” ਮੰਗਾਈ । ਦਹਿ ਦਿਸ਼ਿ ਤੀਖੀ ਧਾਰ 
ਲਗਾਈ।ਸੁੰਡ ਅੰਤ ਸੋਂ ਬੈਧਤਿ ਖਰੀਂ।ਖੁਲਹਿ ਨ,ਦਿਢ ਐਸੀ ਬਿਧਿ ਕਰੀ 
॥੩੮॥ ਗੋਰੀ ਢੋਰ ਸਕਹਿ ਨਹਿ ਜੈਸੇ । ਲੋਹੇ ਸੈਗ ਅਛਾਦਜੋ ਐਜੇ । ਨੌਜ਼ਾ 
ਖੜਗ ਕਟ/ਹ ਤਿਸ ਕਹਾਂ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਾਢੋ ਕਰਿ ਮਹਾਂ ॥੩੯॥ ਸੌਝਾ 
ਪ੍ਰਤਿ ਸੈਫ ਸੁ ਵੇਰਤਿ”। ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੈਲਿੰਦ ਅਠੰਦਤਿ ਹੇਰਤਿ । ਫੁਕਾਰਤਿ 
ਦਿੰਘਾਰਤਿ ਭਨ3ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਤਹਿੰ ਲਗਿ ਸੁਨ੧ੋ।੪੦॥ਸਭਿ ਸਿੰਘਨਿ 
ਤਬਿ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ/ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ!'ਕੁੰਚਰ ਕੇਰ ਚਿੰਘਾਰੀ । ਮੱਤ ਬਾਰੀ ਤੋ 
ਸੋ ਲਹੀਯਤਿ“ਤਿਸ ਉਪਾਇ ਕਰਿਬੋ ਅਤਿ ਚਹੀਅਤਿ॥੪੧॥ਆਜ ਲੋਹ- 
ਗੜ ਲੋਹਾ ਮਾਚੈਕਰਦਮ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਰਜਸੋਂ' ਰਾਚੈਪਾਯੋ ਜ਼ੋਰ ਸਭਿਨਿ ਤਹਿ 
ਜਾਈ।ਇਤ ਤੇ ਗ਼ਏਹਟਕ ਸਮੁਦਾਈ।੪੨॥ਤੜਭੜ ਛੁਟਹਿ ਤੁਵੈਗਘਨੇ- 

_ ਗੀਚੋਂਤਿ ਮੈਰਚੈ ਨਿਕਟ ਬਡੇਰੀ।ਮਾਰਨ ਮਰਨਹੋਇ ਸੈਗਾਮ।ਆਜ ਸ਼ੱਤ 
ਗਨ ਪਠਿ ਜਮ ਧਾਮਾ?॥ ੪੩॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਚਤਰਬ ਰੁੰਤੇ 
ਪਦੁਨੀਚੈਦ” ਰੀ, ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਚਤੁਰ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੨੪ ॥ 

__ ੫. [ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ] । 
ਦੌਹਰਾ ॥ ਸਠਿ ਸਿੰਘਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਭਿ ਦਿਸ਼ਿ ਦਸ਼ਟਿ ਚਲਾਇ।ਕਰੇ _ 

_ ਬਿਲੋਕਨਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਹੀ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿੰ ਤਿਸ ਥਾਇ ॥ ੧॥ ਨਿਸਪਾਲਕ ਫੈਦ ॥ 
“ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਖਕ ਨਿਸ ਕੋ ਬਿਚ ਸਦੀਵ ਹੀ'। ਹੋਵਹਿੰ ਸੁਚੇਤ ਰਖਵਾਰ 
ਥਿਤ ਥੀਵ ਹੀ' । ਬਿੰਸਤ ਸੁ ਪੰਚ ਗਿਨਤੀ ਤਿਨਹੁੰ ਜਾਨਿਯੋ£। ਜਾਗਤਿ 

ਲਾ _ਰਹੈੜਿ ਗਹਿ ਆਯੁਧ ਸੁ ਪਾਨਿਯੋ” ॥ ੨॥ ਪਾਸਹਿ ਰਹੈਤਿ ਸਭਿ ਖਾਸ" 

"ਤੇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ । “ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਤਲਵਾਰ । “ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਡ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾਂ ਹੈ ਤੇ 
_ ਤਲਵਾਰ ਬੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਅੰਕ ੩ ਅਗਲੇ ਅੰਸੂ ਦਾ) । ( ਅ ) ਹਾਬੀ ਨੂੰ ਟੋਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 
_ਤਲਵਾਰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ । “ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਸ਼ਤ ਹਾਥੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । $ਜਦੋਂ ਰਾਤ 
ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਘ ਪਰ ( ਬਿਰਾਜਦੇ ਸਨ ਤਦੋਂ) ਨਿੱਤ ਹੀ ਸਥਾਧਾਨ ਰਖਵਾਲੇ ( ਪਲੰਘ 
ਪਾਸ) ਇਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ੨੫ ਜਾਣ ਲਓ । “ਹਥ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ 
ਮਕਜ ਨ. ਹੀ (ਲਊ ਨੀ: ਪਾਸ 1 ਰ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ( ੫੩੦੬ ) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਸੂ ੨੫. 

ਹਰੌਖਾਇਕੈ । ਜਾਮਨਿ ਮਾਰ ਕਰਿ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਇਕੈ। ਦੇਖਨਿ ਕਰੇ ਸ 

ਪ੍ਰਭੁ ਏਕ ਸਮ ਬੀਰ ਹੈੱ'ਜੈਗਹਿ ਨਿਸੈਗ ਭਟ ਬੈਗ ਹਿਤ ਧੀਰ ਹੈਂ"॥੩॥ 

ਨਰਾਜ ਫੰਦ ॥ ਤਿਨਹੁੰ ਮਾਰ ਏਕ ਹੈ ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ। ਬਲੀ ਬਿਲੰਦ 

ਬਾਹੁ ਦੇੜ ਸ਼ੱਤ ਤੇ ਗ਼ਰੂਰਮਾਂ੧ਸੁ ਰਾਜਪੂਤਜਾਤਿ ਤੋਂ ਮੁਫੈਲ” ਛੈਠ ਜਾਨਿ- 

ਯੋ। ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਵੀਲ ਅੰਗ ਮੈਗ ਜੈਗ ਮੈਂ ਮਹਾਂਨਿਯੇ ॥ ੪॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਪੋਸ਼ਸ਼ 

ਪਟ ਬਹੁ ਰੁਪ ਕੀ ਪਹਿਰਤਿ ਅਪਨੇ ਅੰਗ। ਪਿਖਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕਹਿੰ ਬਹੁਰੂਪੀਆਂ 

ਭਯੋ ਸੁ ਹਿਗਜਾ ਮੈਗ“॥ ੫॥ ਚੰਚਲਾ ੬੮॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਿਲੋਕ ਕੰ ਬਿਲੈਦ 

ਓਜਵਾਨ ਜਾਨਿ।ਸਾਮਹੇ ਬਿਰਕੋ ਸੁ ਬੀਰ ਹਾਥ ਧਾਰਿ ਆਯਧਾਨ/ਮੁੰਨ ਹੈ 

ਪ੍ਭੂ ਸੁ ਬਾਕ, ਹੈ ਅਨੰਦ ਧੀਰ ਮਾਂਹਿ। ਬਾਸਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੀਤਿ ਭਾਉ 

ਬੀਤ ਜਾਂਹਿ॥ ੬ ॥ ਲਲਿਤਪਦ ੬ਦ ॥ ਬਿੱਦਯਾ ਨੌਜੇ ਮਾਰਨਿ ਕੀ ਮਹਿੰ 

ਬੁੱਧਿਵਾਨ ਬਡ ਜਾਨੰ।ਚਢਿ ਤੁਰੈਗ ਕੈ ਪੈਦਲ ਹ੍ਰੈਕਰਿ ਅਧਿਕ ਭ੍ਰਮਾਵਨਿ 

ਠਾਨੈ ॥੭॥ ਨੌਜਾ ਗਹੇ ਖਰੋ ਜੋ ਸਨਮੁਖ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰ੍ਭੁ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਾਂ । 

6ਆਉ ਬਚਿੱਤ੍ ਸਿੰਘ ਬਡ ਜੋਧਾ ਤੁਵ ਸਿਰ ਭਾਰ ਉਦਾਰਾ।੮।ਉਤ ਸੈਲੋਂ- 

ਦ੍ਰਨਿ ਕੋ ਮਤੰਗ ਬਡ, ਇਤ ਤੇ ਕੇਹਰਿ ਬੀਜੈ । ਮਹਾਂ ਦਾੜ ਨੇਜਾ ਖਰ ਦੇ 

ਹੈਂ ਗਜ ਹਤਿਬੇ ਕੋ ਕੀਜੈ ॥ ੯॥ ਆਯੁਤ ਭਾਲਾਂ ਭਾਲ ਪ੍ਰਹਾਰਹੁ” ਮੁਰ ਹੈ 

ਜਿਸਤੇ ਹਾਥੀ। ਨਹੀਂ ਕਦਾਚਿਤ ਸਨਮੁਖ ਆਵੈ ਪੀਛੇ ਮਾਰੇ ਸਾਬੀ॥੧੦॥ 

ਧਰਿ ਧੀਰਜ ਦੀਰਘ ਬਲ ਕਰਿਕੈ ਸ਼ਿਕਾ ਤਯਾਗਿ ਪ੍ਰਹਾਗੇ। ਤਾਸ ਨ ਕਰਹੁ 

ਪ੍ਯਾਸ ਧਰਹੁ ਅਸ; ਜਸੁ ਕੌ ਪਾਇੰ ਸੁਖਾਰੋ' ॥੧੧॥ ਸਨ ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਸਿੰਘ 

__ ਭਯੋ ਪ੍ਫੁੱਲਕਤ ਤਬਿ ਦੋਨਹੁੰ ਕਰ ਬੈਦੇ । “ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਆਇਸ ਜੈਸੇ 

ਤਿਮ ਹੀ ਕਰੋਂ ਨਿਖੈਦੇ॥ ੧੨॥ ਮਹਿ ਮਹਿੰ' ਇਹ ਹਾਬੀ ਕਯਾਂ ਬਪੁਰੋ ਜੋ 

ਅਰ ਸਕਹਿ ਅਗਾਰੀ । ਸੁਨਯੋ ਸੁਰਗ ਮਹਿ ਇਕ ਐਰਾਵਤ ਤਿਸ ਕੌ 

ਲੈਹੋਂ ਮਾਰੀ ॥੧੩॥ ਅਪਨਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਿਚ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬਿ ਨੌਜ਼ੇ ਮੰਗ- 
ਵਾਏ। ਕਿਸੀ ਵਲਾਇਤ ਭਏ ਤਯਾਰ ਸੋ ਕੀਮਤ ਅਧਿਕ ਬਨਾਏ ॥ ੧੪॥ 

੧ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਤਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਲ) ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਇਕੇ ਜਿਹੇ ਬਹਾਦਰ 

ਹਨ । “ਜੋਗ ਵਿਚ ਸੂਰਮਿਆੰ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਭੇ ਧੀਰਜ ਵਾਨ ਹਨ । “ਸ਼ੱਤੂ ਪਰ 

` ਭਾਰੀ ਹੈ । “ਬੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ । “ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ( ਬਹੁਰੂਪੀਆ ) ਸੈਗਤ ਵਾਲਾ ਹੇ 

ਗਿਆ ਵਤਿੱਥੇ ਨਜੇ ਰੂਪੀ (ਸ਼ੇਰ ਦੀ) ਭਾਰੀ ਦਾੜ੍ਹ ਦਿਆੰਗੇ । “ਚੜਾ ਨੇਜ਼ਾ ਮੱਥੇ ਵਿਚ ਮਾਹੋ । 
"ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਚ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭੱਪ ਸੂ ਸੂਰਜ। ___( ੫੩੦੭) ___ਰਿਤੁ੪। ਅੰਸ ੨੫, 

ਬੋਣ ਬਿਥੇ ਬਹ ਕਲੀ ਪੂਰ ਕਰਿ ਉਪਰ ਪੈ ਲਪਟਾਏ' । ਦਹਰੇ ਹੋਇ 
ਬਨਹਿਂ ਪੁਨ ਸਰਲੀ ਨਹਿਂ ਟੂਟਹਿੰ ਬਲ ਟਲਾਏ”॥ ੧੫॥ ਪਰੇ ਬੈਦ ਬਹ 
ਚਾਮੀਕਰ ਕੇ ਨਗ ਤਿਨ ਪਰ ਜਰਵਾਏ। ਧਨ ਦਸ ਸਪਤ ਸਹੈਸ੍ਰੈਂਠਨਾਗਜੋ 
ਬਾਸ਼ਕ ਸਮ” ਦਰਸਾਏ॥੧੬॥ ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੁ ਦੋਨਹੁੰ ਲਏ ਹਾਬ ਮੰਹਿਂ 'ਪਰਖਹਿੰ 
ਤੋਲਨ ਕੀਨਾ । ਕੁੰਚਰ ਕੇ ਮਸਤਕ ਕੋ ਫ਼ੋਰਨਿ ਢਿਕ ਤਿਨ ਮਹਿੰ ਤੇ 
ਦੀਨਾ ॥ ੧੭ ॥ ਫਲ ਫੁਲਾਦ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤੇ ਕੀ“ ਲੋਹਾ ਬੀਧਨ ਵਾਰੋ । 
ਲੇ ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਨ ਕੀਨਸਿ ਤਤਛਿਨ ਭਾ ਬਲ ਭਾਰੋ ॥ ੧੮॥ 
ਬਿੱਦਕਾ ਐਧਿਕ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰਾਈ “ਇਮ ਗਹਿ ਕਰਿ ਗਜ ਮਾਰੋ? । 
ਸਕਲ ਭੇਦ ਕੌ ਜਾਨਯੋਂ ਤੁਰਨ ਗੁਰ ਕਰਨਾ ਉਰ ਧਾਰੋ ॥ ੧੯॥ ਕਰੀ 
ਬਚਿੱਤੁ ਸਿੰਘ ਪੁਨ ਬਿਨਤੀ “ਹਾਰਿ ਜੀਤ ਨਹਿਂ ਜਾਨੋਂ' । ਜਿਤ ਪ੍ਰੇਰਹੁ ਤਿਤ 
ਗਮਨਹੁ ਸਨਮੁਖ ਬਧਿ ਅਰ ਬਲ ਸਭਿ ਠਾਨੋਂ₹॥ ੨੦ ॥ ਮੋਹਿ ਮਰਨ ਕੀ 
ਚਿੰਤ ਨ ਕੋਈ ਤੁਮਹਿੰ ਦਾਸ ਕੀ ਲਾਜਾ । ਖਰੋ ਹੋਨਿ ਮਿਸ ਮੇਰੋ ਇਕ ਹੈ 
ਆਪ ਕਰਹੁ ਨਿਜ ਕਾਜਾ ॥ ੨੧॥ ਦਾਸ ਉਚਿਤ ਆਇਸੁ ਕੋ ਮੰਨਨਿ 
ਤੁਮ ਪੁਰਨ ਨਿਰਬਾਹੋ । ਜਗ ਮਹਿ ਸਜਸੁ ਪਰਲੋਕ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਮਨ ਜਾਨਜੋਂ 
ਇਸ ਮਾਂਹੋ ॥ ੨੨॥ ਜਿਮ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੀਮ ਕੋ ਬਲ ਦੇ ਜਰਾਸੈਧ 
ਮਰਿਵਾਯੋ । ਰਾਮ ਚੈਦ ਸੁੱਗੀਵ ਓਜ ਦੇ ਬਾਲੀ ਕੋ ਹਤਵਾਯੋ ॥ ੨੩ ॥ਤਥਾ 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਮੁਝ ਤੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਬਨਾਵਨ ਚਾਹੋ । ਦੀਜਹਿ ਮਾਦਕ ਰਹੁ 
ਮਤ ਮੁਹਿ ਮਤ; ਆਪ ਦਰਦ ਕੋ ਗਾਹੋ? ॥ ੨੪ ॥ ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਲ 
ਗਰ ਹੈ ਕੈ ਨਿਜ ਅਫੀਮ ਮੰਗਵਾਈ । ਡੱਬਾ ਚਾਮੀਕਰ ਕੋ ਸਦਰ ਜਟੇ 
ਰਤਨ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੨੫ ॥ ਮਾਸੇ ਪੰਚ ਭਖਤਿ ਸੋ ਪੂਰਬ ਤਿਸ ਤੇ ਦਈ 
ਸਵਾਈ” । ਦਰ ਵਲਾਇਤ ਤੇ ਜੋ ਆਵਤਿ ਅਤਿ _ਮਾਦਕ ਬਡਿਆਈ” 
੧ਬਾਸ ਵਿਚ ਕਲੀ ਭਰਕੇ ਉਪਰ ਤੈਦੀ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈਸੀ [ਫਾ:/ ਪੈ=ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਦਨ 
ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਪੱਠੇ ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਤੇ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਠਾਂ ਤੇ ਲਪੇਟਦੇ ਹਨ ਪੱਕਿਆਂ 
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ । ਦੇਖੋ ਗ਼ਜਾ੧:]। “ਦੂਹਰੇ ਹੋਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਲ ਲਾਇਆਂ 
ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ । ੧੭ ਹਜ਼ਾਰ । “ਬਾਸ਼ਕ ਨਾਗ ਵਰਗੇ । “ਬਹੁਤੇਂ ਮੁੱਲ ਦੀ । =ਕਰਾਂਗਾ । 
“ਅਫੀਮ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਮਸਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪ ਹਾਥੀ ਨੂੰਮਾਰੇ । ̀ ਤ'ਢੀ ਨਸ਼ੇ 
ਵਾਲੀ (ਜਿਸਦੀ) ਮਹਿਮਾ ਹੈ । 

#ਰਾਜਪੁਤਾਂ ਵਿਚ ਅਫੀਮ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ । ਪਰ ਨਿਸ਼ਚੇ _ 
_ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਜਕੇ ਅਵੀਮੀ ਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਨਾ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੩੦੮) ਰਿਤੁ ੪। ਅੰਸੂ ੨੫. 

॥ ੨੬॥ ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਦੀਨੀ ਜੁਗ ਹਾਬਨਿ ਪਰ ਲੀਨੀ । 

ਸਿਮਰਿ ਨਾਮ ਗੁਰ ਕੋ ਤਬਿ ਖਾਈ ਬਡਿ ਕੀਮਤਿ ਕੀ ਚੀਨੀ ॥ ੨੭ ॥ਪੁਨ 

ਬਿਜੀਆਂ' ਘੁਟਵਾਇ ਮੰਗਾਈ ਸਿੰਘਨ ਪਾਨ ਕਰਾਈ। ਪੀਵਤਿ ਚਵ 
ਬਿਸਾਲ ਅਮਲ ਤਬਿ; ਲਾਲੀ ਲੋਚਨ ਛਾਈ ॥੨੮॥ ਭੌਹੈਂ ਚਢੀ ਕਮਾਨ 

ਮਠਿੰਦੈ ਮੂਛਨ ਪਰ ਕਰ ਫੇਰਾ । ਖੜਗ ਸਿਪਰ ਤੇ ਕਮਰ ਕਸੀ ਦਿਵ 
ਬਰਛਾ ਕਰ ਮਹਿੰ ਫੇਰਾ ॥ ੨੯ ॥ ਬਖਸ਼ਯੋ ਬਲ ਬਿਸਾਲ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਵਧ 

ਗਯੋ ਮਨ ਉਤਸਾਹੂ । ਕੁੰਚਰ ਕੋ ਪਪੀਲਕਾ ਜਾਨਤਿ-ਹੜੌ ਤੁਰਤ ਰਣ: 

ਮਾਂਹੂ-॥੩੦॥ ਵਧਜੋ ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਯੋ ਤਬਿ ਗਦਗਦ ਪਰਯੇ ਚਰਨ ਗੁਰ 'ਆਗੇ। 

ਦੇ ਥਾਪੀ ਤਤਕਾਲ ਉਠਾਯੋ “ਕਰਹੁ ਜੁਧ ਅਨੁਰਾਗੇ'॥੩੧॥ ਚਤਰ ਪੂਦ- 

_ਛਨਾ ਦੇ ਪੁਕੁ ਕੇਰੀ ਸਭਿ ਸੋਂ ਵਤ ਬੁਲਾਈ । ਪਿਖਤਿ ਖਾਲਸਾਂ ਜ਼ਲਯੋ 

ਅੱਗ ਕੌ ਅਸੁ ਪਰਾ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਚਲਾਈ ॥ ੩੨॥ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਪਰਮ ਭਯੋ 

ਅਰੂਢਨਿ; ਬਰਛਾ ਹਾਥ ਹੁਲਾਰਾ । ਦੂਸਰ ਕਰ ਮਹਿ ਬਾਗ ਤੁਰੇਗ ਕੀ ਲੋ 
ਗੁਰ ਨਾਮ ਪਪਾਰਾ ॥੩੩॥ ਹੁੜੋ ਦਮਦਮਾ ਅਧਿਕ ਉਜ਼ੇਰੋ ਤਿਸ ਪਰ ਗੁਰੂ 

ਅਰੂੜੇ । ਪਿਖਿਨਿ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜੈਗ ਕਰਨ ਕੌ ਢੋਵਨ ਗਜ ਕੌ ਕੂਕ ॥ ੩੪ ॥ 

ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਸਭਿ ਪ੍ਰਕੁ ਕੋ ਢਿਗ। ਬੈਸੇ । ਕਰਹਿਂ 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਿਮ ਬਾਕ ਬਖਾਨੈਂ ਸਨਮਾਨਤਿ ਹੈਂ ਤੈਸੇ॥੩੫॥ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਂਹਗੜ 

ਦਿਸ਼ਿ ਕੌ ਪ੍ਰੇਰੀ ਹੇਰਿ ਸ਼ੱਤ ਸਮੁਦਾਏ।ਬਬਡੇ ਢੋਲ ਦੁੰਦਭਿ ਰਠਸਿੰਘੇ ਨਾਦ 

ਬਿਸਾਲ ਉਠਾਏ॥ ੩੬॥ ਗੈਂਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਯੋ ਬਹੁ ਗੋ ਲੋਹ 'ਸੈਗ 

ਅਛਾਦ।ਇਤ ਉਤ ਸੰਡਾ ਫੇਰਨਿ ਕਰਤੋ,ਚਮਕ ਸੈਫ ਕੰ ਕਾਦਾ॥੩੭॥ 

ਏਕ ਲਖ ਗਿਨਤੀ ਕੋ ਜੋਧਾਂ ਪੁਨ ਸਤਵੈਜ ਹਜ਼ਾਰਾ। ਸੈਗ ਕੇਸਰੀ ਚੋਦ 

ਸ ਲੈਕੇ ਹੇਲਾ ਘਾਲਨਿ ਤਯਾਰਾ॥੩੮॥ਸੁਥਰੀ; ਧੌਂਸ“ ਦੀਰਘਾ; ਭੇਗੰਹ 

ਡਫ ਗਨ ਢੋਲ ਸਮੂਹੈ । ਪਟਹਿ; ਬਾਂਸੁਰੀ, ਬਜੀ ਨਵੀਰੀ; ਭਟ ਉਮਤੇਂ 

ਹਿਤ” ਹੂਹੈ? ॥ ੩੯ ॥ ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਕਹਿ ਰੌਰ ਪਰਜੋ ਬਡ ਤੌਮਰ ਲਦੇ 

ਹਜ਼ਾਰਾ। ਖੜਗ _ਸਿਪਰ ਲੇ ਫਾਂਦਨ ਕਰਿਤੇ ਤੜਭੜ ਤੁਪਕ ਉਦਾਰਾ 

॥ ੪੦ ॥ ਤਰੰਗ ਕੇਸਰੀਚਦ ਫੌਧਾਯੋ ਸਭਿ ਤੇ ਆਗੂ ਹ੍ਰੈ ਕੰ । “ਆਜ ਲੰਹ- 
"ਦੇ" 

“ਜੋਖਾ । “ਘਲਸੇ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ । “ਘੋੜੇ ਪਰ । “ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਦ ਸੁੰਡ ਫੇਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 

ਸਰਮਿਆੰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ (ਬੱਧੀ ਹੋਈ) ਤਲਵਾਰ ਚਮਕਦੀ ਹੈ । ''ਜੱਸੇ । #ਗੇਰੀਆਂ । 

_ ਹੱਲੇ ਕਰਨ ਲਈ । (%) ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ । #ਪਾਟ-ਨਿੱਤ । 



ਰੀ ਗੁਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੩੦੬) _ਰਿਤੂ ੪ । ਅੱਸੂ ੨੫, _ 

ਗੜ ਤੋੜੋਂ ਭਿੜਿ ਕੈਸਪਬ' ਰਿਦੈ ਸਿਮਰੈਕੇ ॥੪੧॥ ਆਲਮ ਸਿੰਘ । ਬਿਲੋਂ- 
ਕਤਿ ਬੋਲਕੋ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ! ਇਹ ਜਸਵਾਰੀ । ਮਹਾਂ ਸ਼ੱਤ ਹੈਕਾਰਿਬੜੇਰਾ 
ਨ ਮਹਿ ਸਪਥੇ ਉਚਾਰੀ ॥ ੪੨ ॥ ਆਜ ਜੈਗ। ਮਹਿ ਇਸੈਹਿ ਸੈਘਾਰਹਿੰ 

ਦਨਿ ਹਤਿ ਧੀਰੈ।ਕਰਹ ਖਾਲਸੇ ਪਰ ਨਿਜ ਕਰੁਨਾ ਇਤ ਤੋਂ ਭੇਜਹ 
ਬੀਰ ॥ ੪੩॥ ਅਪਰ ਕਾਰ ਲਰਿ ਮਾਰਨ ਕੋਰੀ ਸੋ ਨ ਕਰਹਿ ਰਣ ਮਾਂਹੀ । 

ਹਤਹਿ ਕੋਸਰੀ ਕੋ ਕਰਿ ਉੱਦਮ ਰਿਪ ਨਿਰਬਲ ਹੁਇ ਜਾਂਹੀ”? ॥ ੪੪ ॥ 

ਸ਼ੀਕਲਗ਼ੀਧਰ ਸੁਨਤਿ ਬਖਾਨੀ£ਨੀਕੀ ਬਾਤ ਬਤਾਈ।ਜਿਮ ਬਚਿੱਤ੍ਰਸਿੰਘ 

ਗਜ ਪਰ ਗਮਨਜਯੋ' ਤਿਮ ਕੋ ਇਸ ਪਰ ਜਾਈ ॥ ੪੫ ॥ ਸਿਰ ਨਿਕੰਦ 
ਕਰਿ ਹਮ ਢਿਗ ਆਨਹਿ ਨ੍ਿਕੈ ਖੜਗ ਕੇ ਸਾਥਾਂ । ਧਰਿ ਬਿਸ਼ਵਾਸ਼ 

ਮਹਤ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੌ ਟੇਕਹਿ ਪਗ ਮਾਥਾ? ॥ ੪੬ ॥ ਤੀਨ ਬਚਨ ਸੁੰਨ 

ਉਦੋ ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਬੋਲੋ ਜੋਰਤਿ ਹਾਥਾ ।“ਕਰਹੁ ਦਾਸ ਕੌ ਆਇਸ ਸ਼੍ਰੀ 
ਪ੍ਰਕੁ ਮੈਂ ਲਰਿ ਹੋਂ ਰਿਪੁ ਸਾਥਾ॥੪੭॥ਜੈਗ ਖੇਤ ਮਹਿ ਹਤਨ ਕਹਾਂ ਇਹ, 
ਜੈ ਅਵਿਲੋਕ ਪਲਾਵੈ । ਦਰਗ ਸੈਲ ਮੈਂ _ਜਾਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੈ ਤਹਾਂ ਨ ਪ੍ਰਾਨ 

ਬਚਾਵੈ ॥੪੮॥ ਕਰੋਂ ਪਰਹਾਰ ਅਪਰ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹਿੰਪਪਹੁੰਚੌਂ' ਤਿਸ ਕੇ ਪਾਸਾ। 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਕਰਾਜ਼ੋਲ ਸੋਂ ਦੇਵਹੁ ਸੀਸ ਬਿਨਾਸਾ ॥ ੪੯ ॥ ਜਹਿਂ ਕਹਿੰ 

ਅਰਹਿ ਲਰਹਿ ਇਹ ਮੂਰਖ ਰਣ ਕੀ ਬਾਯ ਨ ਲਾਗੀ। ਆਜ ਲਹਿ ਫਲ 

ਸਗਰੇ ਦਿਨ ਕੋ ਬੇਮੁਖ ਕੂੜ ਕੁਭਾਗੀ” ॥ ੫੦ ॥ ਸੁੰਨ ਪਰਸਨ ਕਲਗ਼ੀਧਰ 

ਹੋਏ ਬਲੀ ਤਰੈਗ ਤਬੇਲੇ । ਜ਼ੀਨ ਪਵਾਇ ਅਨਾਯਹੁ ਤੁਰਨ ਕਹਜੋ 

“ਉਦੋ ਸਿੰਘ ਲੇ ਲੋ? ॥੫੧॥ ਦੀਰਘ ਖੜਗ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਦੀਨਸਿ ਖਰੋ ਪੁਲਾਦ 
ਕਰਾਰਾ“ । ਬਲ ਤੇ ਹਤੇ ਲੋਹ ਕੋ ਕਾਟਹਿ ਮਾਨੁਖ ਕਹਾਂ ਬਿਚਾਰਾਂ ॥੫੨॥ 

ਬਰਛਾ ਦੁਤੀ ਰਹਜੋ ਸੋ ਬਖਸ਼ਜੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਸੋ ਹੇਰਾ । ਬਲ ਉਤਸਾਹ - 
ਬਿਸਾਲ ਵਧਜੋ ਤਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਘਨੌਰਾ ॥ ੫੩ ॥ ਕਟ ਸੋ ਬੈਧਿ ਖੜਰ; 
ਬਡ ਢ਼ਾਲਾ, ਤੋਮਰ ਹਾਥ 'ਮਝਾਰਾ । ਨਮੋਂ ਪਦੱਛਨ ਕਰਤਿ ਭਯੋ ਜਬਿ 

ਮਦਿਕਾਂ ਦੀਨਿ ਉਦਾਰਾ॥੫੪॥ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ । ਹਵੀਮ ਸੋ ਦੀਨੀ ਬਿਜੀਆਂ 

ਕਰਿਕੈ ਪਾਨਾ। ਬੈਕ ਮੁਛਹਿਰੇ” ਕਰਿ ਤਬਿ ਗਮਨਯੋਂ ਭਾ ਅਸਵਾਰ 

ਕਿਕਾਨਾ ॥ ੫੫ ॥ ਗਿਰ ਈਸ਼ਨ ਕੀ ਚਮੂੰ ਘਨੀ ਲਖ ਸਿੰਘ ਸਮੂਹ 
'ਜੌਂਹ । ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਆੰ ਦਾ ਧੀਰਜ ਨਾਸ਼ ਕਰੀਏ ।੩(ਇਸਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ) ਵੇਰੀ ਨਿਰਬਲ 

ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਦਕੋਈ । “ਸਖਤ । 5ਭਾਵ ਅਫੀਮ । “ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਕੇ । “ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੇਯਾ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰੰਜ। ____ ( ੫੩੧੦ ) ____ਰਿਤੁ੪। ਅਸੂ ੨੬. _ 

ਉਠਾਏਂ'।ੜਪਕ ਤਮਾਚੇ ਚਾਂ੫ ਤੀਰ ਖਰ ਗਹਿ ਗਹਿ ਸ਼ਸਤ੍੍ ਸਿਧਾਏ॥੫੬॥ 

੫ਮਾਜ ਭੇੜ ਓੜਕ ਕੋ ਪਰਿ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਮਾਰੈਂ।ਕਹਾਂ ਭਯੋ ਜੋ ਅਨੀ 
ਘਨੀ ਤਿਨ,ਲਰਿ ਕਰਿ ਮੂਰਖ ਹਾਰੈਂ॥੫੭॥ ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ 

ਚਤੁਰਬ ਰੁਤੇ “ਬਚਿੱਤ ਸਿੰਘ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਰਣ ਕਰਨਿ ਪਠਨ' ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਪੰਚ ਬਿੰਸਤੀ 

ਅੰਸੂ ॥ ੨੫॥ ੨੬. [ ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਨਾ]। ___ 
ਦੋਹਗਾ ॥ ਢੋਨਹੁੰ ਦੀਰਘ ਸੂਰਮੇ ਅਪਰ ਸਿੰਘ ਸਮੁਦਾਇ । ਚਲੇ ਲਰਨ ਕੇ 
ਹੇਤ ਕੋ ਜਹਿੰ ਰਠਖੇਤ ਬਨਾਇ ॥ ੧ ॥ ਚੰਪਕਮਾਲਾ ਛੱਦ॥ ਦੀਰਘ ਰੌਰਾ ਦੈ 

ਢਿਸ਼ਿ ਹੋਵਾ । ਚਾਹਤਿ ਹਾਥੀ ਕੌ ਤਬਿ ਢੋਵਾ । ਸਿੰਘ ਗਏ ਘੋਰੇ ਅਸਵਾਰਾ 
ਲੋਹਗੜੀ ਕੋ ਦ੍ਰਾਰ ਨਿਹਾਰਾ ॥ ੨ ॥ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਬਿਸਾਲਾਂ ।ਬੀਚ 
ਬਿਰਜੋ ਲੈ ਸਿੰਘਨਿ ਜਾਲਗਕਾਸ਼ਟ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਾ' ਹਾਥ ਸੈਭਾਗੇਡਾਲਿ ਦੁਗੋਰੀ 
ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਤਜਾਰੇ ॥ ੩॥ ਛੋਰਤਿ ਬੈਰੀ ਹੇਰਤਿ ਆਏ' । ਦੈ ਉਤਸਾਹੇ ਬੀਰ 
ਬਧਾਏ£ਸ਼੍ਰੀ ਪੂਭੁਹ੍ਹੈਂ ਰੱਛਜਾ ਕਰਿ ਭਾਰੀ”। ਨਾਮ ਸੁ ਲੀਜੈ ਜੈ ਰਣ ਕਾਰੀ” 
॥ ੪ ॥ ਚੰਚਲਾ ਛੰਦ॥ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਸਰੋ ਸ ਜੂਬ ਨਾਥ“ ਬੀਚ ਬੀਰ । ਤਾਰ 

_ਜੈਗ ਖੇਤ ਕੋ ਸੁ-ਲੋਹ ਕੋਟ ਪੌਰ ਤੀਰ” । ਸੈਨ ਸੇਲ ਨਾਬ ਕੀ ਬਿਸਾਲ 
ਹੇਲ ਘਾਲਿ ਘਾਲਿ। “ਮਾਰ ਮਾਰ? ਬੋਲਤੀ ਪੁਕਾਰ ਭੂਰਿ ਭਾਲਿ ਡਾਲਿ” 

_॥੫॥ ਸ਼੍ੀ ਗੁਰੂ ਬਿਲੋਕਤੇ ਉਤੈਗ ਥਾਨ ਪੈ.ਥਿਰੈਤਿ । ਜੈਗ ਮੈਂ ਉਮੰਗ ਕੈ 
ਤੁਢੈਗ ਮੈਗ ਭੈਗਯਤਿ੯। ਗੋਰੀਆਂ ਦੁਓਰਿਯਾਂ ਸੁ ਛੋਰਿਯਾਂ ਸਰੀਰ ਫੋਰ । 
ਗੈਰਿੱਯਾਂ ਘਨੇਰਿਯਾਂ ਬਿਖੇਰਿਯਾਂ ਜਿ ਲੋਥ ਘੋਰ" ॥੬॥ ਮੁੰਡ ਤੁੰਡ ਤੂਟਗੇ 
ਪ੍ਰਚੈਡ ਹੀ ਘਮੰਡ ਘਾਲਿ'”' । ਟੂਟ ਹਾਥ ਪਾਂਇ ਗੇ; ਸੁ ਜੈਘ ਕੌਧ ਸ਼੍ਰੋਣ 
ਡਾਲ"ਮਨੈਨ,ਕਾਨ;ਨਾਕ,ਓਠ, ਗ੍ਰੀਵ, ਭਾਣਨ, ਸੀਸ ਲਾਗਿ । ਫੋਰਿ ਦੇਤਿ 
_ਗੋਰਿਯਾਂ ਉਤਾਰ ਦੇਤਿ ਕਾਂਹੁ ਪਾਰ॥/੭।ਸ੍ਰੋਯਾ॥ਬਾਨ ਸਟਾਸਟ”” ਛੂਟ ਚਲੇ 

ਗਨ ਬੀਰ ਕਟਾਕਣ ਹੋਨਿ ਲਗੇ । ਨਾਦ ਚਟਾਪਟ ਊਠਤਿ ਦੀਰਘ ਹੋਤਿ 
ਉਠੇ, ਉਠਕੇ ਆਏ । “ਖੈਦੂਕ । ₹ਵੈਰੀ ਆਇਆ ਦੇਖਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ । "ਹੀ ਪੂਛੂ 
ਜੀ ਭਾਰੀ ਰੱਛਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ । “ਰਣ ਵਿਚ ਜੈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ (ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਦਾ ਨਾਮ) ਲਓ । $ਜਬੇਦਾਰ, ਸੈਨਾਪਤੀ । “ਲੋਹਗੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਾਸ ਸੀ । ਬਹੁਤੀ ਪੁਕਾਰ 
ਪਾ ਪਾਕੇ। ੯ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ) । "?ਘਨੇਰੀਆਂ ਲੋਬਾਂ ਤੇਗੀਆਂ ਜੇ ਭਿਆਨਕ 
(ਤਰ੍ਹਾ) ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ । "ਭਾਰੀ ਜੋਗ ਕਰਕੇ । "“ਹੱਥ ਪੈਰ ਟੁਟ ਗਏ ਤੇ ਜੋਘਾਂ 

_ ਤੇ ਮੈਂਢਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਹੂ ਭਿਗਦਾ ਹੈ । (ਅ) ਹਥ, ਪੈਰ, ਜੈਘਾਂ, ਮੋਢੇ, ਕੰਨ ਟੁੱਕੇ ਡਿਰੈ ਪਏ 
`ਹਨ। "੧ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ । -. 



__.੍ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੩੧੧) __ਰਿਤੁ੪।ਸ੧੨੬. ਹਫਾਹਣ ਸੂਰ ਅਰ । ਤੀਖਨ ਭੀਖਨ ਮਾਰ ਮਚੀ ਰਜ ਸ਼੍ਰ ਰਚੀ ਭਟ ਚੀਰ ਪਗੇ । ਅੰਗਨ ਭੈਗ ਤੁਰੈਗ ਭਏ ਕਿਹ ਪਟ ਵਟੇ ਰਣਖੋਤ ਡਿਗੇ । ੮॥ ਛੂਛ ਵਿਰੇ ਹਿਹਨਾਵਤਿ ਹੈਂ ਹਯ ਹਾਕ ਪੁਕਾਰਤਿ ਹੈਂ ਕਹਿ ਕੌਉ। 
ਭਾਰਥ' ਦੂਸਰ ਹੋਤਿ ਭਯੋ ਜਨੁ ਮਾਰਿ ਮਰੇ ਕਿਹ ਠਾਂ ਭਟ ਦੋਊ"। ਧੂਲ 
ਉਡੀ ਅੰਧਕਾਰ ਭਯੋ ਬਡ ਧੂਮ ਉਠਜੋ ਜਨ ਬਾਰਦ ਹੋਉ । ਹੋਇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਬਰੂਦ ਧੁਥੈ ਤੜਿਤਾ ਸਮਤਾਂ ਕਹੁ ਪਾਵਤਿ ਸੋਊ“॥ ੯॥ ਰਸਾਵਲ &ੰਦ॥ ਦਏ ਬਿੰਦ ਨੌਜੇ। ਕਲ੍ਰੀ ਸੁ ਕੇਜੇ। “ਮਤੋਗੇ ਪਿਛਾਰੀ।ਕਰੋ ਜਾਇ ਮਾਰੀ।੧੦॥ 
ਕਿਤੇਹੋਇਦਾਏ'੯ ।ਦਿਜੋ ਚੋਕ ਜਾਏ।ਕਿਤੇਬਾਮ ਪਾਸੇ।ਥਿਰੋਜਾਇ ਰਾਸੇ॥ 
੧੧॥ ਜਹਾਂ ਕੋਟ ਪਰਾ । ਚਲੈ ਤਾਂਹਿ ਠੌਰਾ' । ਹਟੈ ਨਾਂਹਿ ਜੈਸੇ ਕਰੋ ਕਾਰ ਤੈਸੇ” ॥੧੨॥ ਸੁਨੀ ਭੂਪ'” ਬਾਨੀ। ਕਰੇ ਸਾਵਧਾਨ। ਬਡੋ ਫੀਲ ਪ੍ਰੋਰ। ਮਹਾਂ ਮੱਤ' ਘਰਾ॥੧੩॥ਮਨੋ ਸੈਲ ਸ੍ਰਿੰਰੈ"'ਚਲਜੋ ਯੋ' ਮਤੈਰੀਫੁੰਕਾਰੇ ਕਰਾਲ। ਮਹਾਂ ਓਜਵਾਲਾ ॥ ੧੪॥ ਸੁ ਨੌਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰੋਰ'। ਚਿੰਘਰੋ ਬਡੋਰਾ । ਘਨ ਕੌਵ ਪਾਨੀ'“। ਚਲਯੋ ਅੱਗੂ ਬਾਨੀ ॥੧੫॥ ਪਦਾਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰੈ"“। ਮਿਲੋ ਹੋ 
ਪਿਛਾਰੋ' । ਤੁਰੇਗੈ ਨਚਾਏ । ਭਏ ਬਾਮ ਦਾਏ'॥ ੧੬॥ ਭੁਜੈਗ ਪ੍ਰਯਾਤ &ਦੁ॥ 
ਚਲਯੋ ਕੋਸਰੀ ਚੋਦ ਲੀਨੀ ਕਮਾਨਾ।ਗਹੇ ਬਾਨ ਤੀਖੇਗਨੰ ਸੈਧਿਤਾਨਾ”॥ ਪ੍ਰਹਾਰੇ ਚਲੈ ਸਾਮੁਹੇ ਕੋਟ ਪੋਰਾ। ਕਰੀ ਹਾਲ ਹੁਲੈ ਪਰੜੋ ਭੂਰ ਰੌਰ॥੧੭॥ 
ਭਯੋ ਭੀਮਚੇਦੇ ਕਿਤੀ ਦੂਰ ਪਾਛੇ-ਢਤੇ ਕੋਟ ਕੋ ਹੈ"-ਇ:#ਚੀਤ ਬਾਂਛੇ ਕਟੋਚੀ ਹੈਡੂਰੀ ਹੁਤੇ ਔਰ ਰਾਜੇ।ਭਏ ਬਾਮ ਦਾਏ' ਚਲੋ ਜੁੱਧ ਕਾਜੋ ॥੧੮॥ ਦਉ ਸਿੰਘ ਜੋਧੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਭੇਜੇ । ਬਰੇ ਕੋਟ ਮੈਂ ਜਾਇ ਲੀਨ ਸੁ ਨੌਜ਼ੇ। 
ਜਿਤੇ ਸਿੰਘ ਸੈਗੀ ਕਰੇ ਜ਼ੋਰ ਆਏ।ਤੁਵੈਗੇਂ ਪ੍ਹਾਰੈ' ਤੜਾਕੇ ਉਠਾਏ॥੧੯॥ 
ਦੌਹਰਾ ॥ ਹੁਤੋ ਅਗਮ ਪੁਰ ਮੋਰਚਾ ਤਹਾਂ ਪਰਯੋ ਘਮਸਾਨ। ਥਿਰਹਿੰ'£ 
ਛੋਰਹਹਿਂ ਨਹੀ' ਪਰੇ ਪਹਾਰੀ ਆਨਿ ॥ ੨੦ ॥ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਯਾਤ &ਦ॥ ਬੜੇ ਓਜ 
"(ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ) ਹਣਾ ਹਟਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੈਦੇ ਹਨ ਸੂਰਮੇ । “ਕਪੜੇ ਭਿੱਜ ਗਏ ( ਲਹੂ ਨਾਲ) । ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ । “ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ' (ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ) । “ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੁੱਲਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ੬ਹ ਬਰੂਦ (ਜਦੋਂ ਚਲਦਾ ਹੈ) । “ਸਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਕੇ । “ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ (ਹਾਥੀ ਨੂੰ ) ਚੋਕ ( ਹੁਜਾਂ ) ਮਾਰਦੇ ਜਾਣਾ । ਬਹੁਤੇ । ੯ਤਿਸ ਥ/ ਤੱਕ ਜਾਵੇ (ਹਾਥੀ) । "“ਰਾਜੇ ਦੀ । “ਸਤ । "ਕੌਮਲ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਹੈ । "ਤਨੇਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਇਆ । ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ । [ ਆ, ਕੈਫ਼=ਨਸ਼ਾ । ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ]। ““ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਦਲ ਸੂਰਮੇਂ । “੬ਖਾੱਬੇ ਸੱਜੇ । 'ਚਿੱਲੇ `ਵਿਚ ਜੋੜਕੇ ਖਿਚਿਆ । "ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ । '੯ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਡਣ ਗਏ। 



ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੩੧੨ ) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੱਸੂ ੨੬. 

ਲਾਏ ਤਈੈਗੀਂ ਪ੍ਹਾਰੀਤਬੈ ਆਨਿ ਦੂਕੇ ਸਮੂਹ ਪਹਾਰੀ।ਚਲੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗੋਰੀ 

ਮਰੇ ਬੀਰ ਕੋਤੇ।ਤਉ ਨਾਂਹਿ ਛੋਰੈਂ ਰੁਪੈ ਸਿੰਘ ਜੇਤੇ ॥੨੧॥ ਕਰਾਚੋਲ ਕਾਢੇ 

ਕਦ ਹੱਥਵੱਖੈ। ਮਰੈ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਪਹਾਰੀ_ਪ੍ਰਮੱਥੈ' । ਰਹੇ ਆਨਿ ਘੋਰ 

ਸੁਲੀਨੋ ਧਕਾਈ । ਲਿਯੋ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲ ਛੁਛੈ ਤਕਾਈ”॥
 ੨੨॥ ਚਲ ਫੇਰ 

ਆਗੈ ਲਯੋ ਬੀਚ ਹਾਬੀ।ਜੁ ਸੈਦੈ ਕ੍ਰਮਾਵੈ ਬਧੀ ਸੁੰਡ ਸਾਬੀ । ਧਕਾਏ ਕਿਤੀ 

ਦੂਰ ਲੋ ਸਿੰਘ ਆਏ” ।ਪਰੇ ਮਾਰ ਗੋਰੀਨ ਕੀ ਬੀਰ ਘਾਏ॥ ੨੩॥ ਭਏ 

ਕੋਟ ਕੇ ਧੌਰ ਕੋ ਸਾਮੁਹਾਈ। ਚਲੈ ਬਾਨ ਗੌਰੀ ਮਹਾਂ ਯੂ
ਮ ਪਾਈ । ਫਿਰੀ 

ਜੋਗਠੀ ਆਨਿ ਭੂਤੈ ਸੁ ਪ੍ਰੋਤੇਭਥੈਂ ਮਾਸਹਾਰੀ ਮਹਾਂ ਜੈਗ ਖ੩॥੨੪॥ਕੁਮੈਂ 

ਗਿੱਧ ਬ੍ਰਿੱਧ ਰੜੈ ਕੋਕ ਬੈਕੌ।ਅਘਾਵੈਂ ਡਕਾਰੈਂਖਬਜੈ' ਬ੍ਰਿੰਦ ਭੋਕੈ”। ਸਰ 

ਸਾਂਗ ਸੇਲੋ ਸਰੋਹੀ ਦੁਧਾਰੇ । ਲਗੇ ਅੰਗ ਭੈਗੇ ਪਰੇ ਬੀਰ ਮਾਰੇ॥੨
੫॥ਚਲਨੋ 

ਮੱਤ ਹਾਬੀ ਜਬੈ ਹੌਰ ਆਯੋ । ਧਕੇਲੇ ਸਭੈ ਸਿੰਘ ਯੋ ਜ਼ੋਰ ਪਾਯਬਰੇ ਬੀਚ 

` ਕੋਟ ਲਿਦੇ ਓਟ ਠਾਂਢੇ' । ਤਦੈਗੇਂ ਤੜਾਕੇ ਪਰੈਂ ਹੋਇ ਗਾਢੇ ॥੨੬॥ ਛੁਟੀ 

ਸੈਂਕਰੇ ਏਕਬਾਰੀ ਤੁਵੈਗੇਂ।ਵੁਟੈਂ ਤੁੰਡ ਮੂੰ ਡੈਂ ਲਿਟੈਂ ਜੋ ਮਲੀਗੇਂ । ਹਜ਼ਾਰੋਂ 

ਪਰੇ ਮਾਰ ਗੋਰੀਠ ਹੋਈ । ਤਊ ਨ ਮਿਟੈ ਹੇਲ' ਘਾਲੋਤਿ ਸੋਈ ॥ ੨੭ ॥ 

ਪਹੂਚੇ ਜਬੈ ਪੌਰ ਲੌ ਆਨਿ ਬੈਰੀ। ਬਡੀ ਮਾਰ ਖੈਕੈ ਨਹੀਂ ਤੁੰਡ ਫੇਰੀ । 

ਕਰਾਚੋਲ ਕਾਵੇ ਚਹੈਂ ਸੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇਦਿਯੋ ਢੋਇ ਹਾਥੀ ਪ੍ਰਹਾਰੇਂ ਵਿਸ਼ਸ਼ੋ॥੨੮॥ 

ਦੜਾ ਦਾੜ ਗੇਰੈਂ ਤੁਵੈਰੀਂ ਪੁਹਾਰੈਂ।ਕਿਲੇ ਮੋਰਚੇ ਮੈਂ ਖਰੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰੈਂ। ਪਰੀ 

ਲੋਥ ਪੈ ਲੋਥ ਪੌਰੇ ਅਗਾਰੀ । ਗਏ ਜੂਝ ਕੇਤੇ ਬਕੈਂ' “ਮਾਰ ਮਾਰੀ ॥੨੯॥ 

ਲਲਿਤਪਦ ੬੮ ॥ ਤਬਿ ਬਚਿੱਤ੍ ਸਿੰਘ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰ੧ੋ-ਇਹ ਅਵਸਰ ਅਸਿ 

ਮਰਾ । ਹਤੌ' ਮਤੈਗ ਅੰਗ ਮੈਂ ਬਰਛਾ ਕਰਿਕੈਂ ਓਜ ਘਨੌਰਾ-। ੩੦ ॥ ਹਯ 

ਅਰੂਦਿ ਕਰਿ ਠਾਂਢੋ ਅੰਤਰ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪਾਸਾ । ਮਾਦਕ ਜ਼ਵਜੋ ਮਸਤ 

ਅਤਿ ਹੋਵਾ ਸਭਿ ਸੋਂ ਬਾਕ ਪ੍ਕਾਸ਼ਾ॥੩੧॥ “ਖੋਲਿ ਕਪਾਟ ਦੇਹੁ ਮੁੜ ਆਰੀ 

ਦੇਖਹੁ ਜੈਗ ਮਤੇਗਾਂ । ਅਪਰ ਸਭਿਨਿ ਕੌ ਤੁਮ ਦਿਵ ਝਾਲੋ" ਸ਼ਲਖ 

ਤੁਢੈਗਨਿ ਸੈਗਾਂ ॥੩੨॥ ਉਦੋ ਸਿੰਘ ਕੇ ਬਾਂਟੇ ਆਯੋ ਹਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚੈਦਾ । 

ਐਸੀ ਕਰਹੁ ਮਾਰ ਮਿਲਿ ਸਿੰਘਹੁ ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਹੈ ਬ੍ਰਿਦਾ"'॥੩੩॥ ਇਸੇ 

੧ਸੰਘ (ਆਪ ਵੀ) ਮਰੇ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਕੇ ਮਾ
ਰਿਅ! । “ਸਿੰਘ ਬੋੜੇ ਰਹਿ 

ਗਏ। ੩(ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ) ਮੋਰਚਾ ਖਾਲੀ ਤੱਕੇ ਮੱਠ ਲਿਆ। “ਧਕੀਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰ
ਘ ਦੂਰ ਤਕ ਆਏ । 

੫ੜੋਲਦੀਆਂ ਹਨ ਚਿੱ: ਚੀਲਾਂ ਟੇਢੀਆਂ (ਚੌਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ) ਰੜਨਾ=ਰਫਨਾ । ਏਡੁਕਾਰਦੇ ਹਨ । 

੭ਤੂਕੇਵਜਦੇ ਹਨ।“ਆਸਰਾਲੈਕੇ ਖੜੋਂਗਏ।੬ਪਕੇਹੋਕੇ ਝੱਲੋ।"ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੜਾਂਦਾ ਢੇਰਲਗ ਜਾਵੇ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸਰਜ । (੫੩੧੩ ) ਰੁਤ ੪ । ਅੰਸੂ ੨੬, 

ਕਹਿ ਕਰਿ ਕਪਾਟ ਖੁਨਿਨਵਾਏ ਹਯ ਕੀ ਬਾਗ ਉਠਾਈ । । ਸਮਖ ਮਤੈਗ। 
ਆਵਤੋਂ ਪਿਖਿ ਕਰਿ ਗਮਨਯੋ' ਕੇਹਰਿ ਨਕਾਈ ॥ ੩੪ ॥ ਚਰਬਤਿ ਓਠਨ 
ਲਾਲ ਬਿਲੋਚਨਿ ਫਰਕਤਿ ਮੁਛ ਉਠਾਈ । ਕ੍ਰਿਕੁਟੀ ਚਢੀ ਕਟਿਲ; ਮੁਖ 
ਟਾਲੀ; ਸ਼ਮਸ਼ ਮਹਾਂ ਛਬਿ ਛਾਈ ॥੩੫॥ ਮਨਹੁ ਕਰੋਧ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਟਾਂ ਉਠਿ" 
ਭੀਖਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵਾ । ਤੋਮਰ ਧਰਿਕੌ ਹਾਥ ਉਭਾਰਜੋ ਹਾਬੀ ਮਸਤਕ 

ਜੋਵ' ॥੩੬॥ ਪਗ ਕੋ ਬਲ ਰਕਾਬ ਪਰ ਕਰਿ ਕੌ ਉਛਲਯੋ ਆਸਨ ਛੋਰਾ। 

ਸਭਿ ਸਰੀਰ ਕੌ ਓਜ ਸੈਭਰਿਕੈ ਹਯ ਫਾਂਦਯੋ ਗਜ ਓਰਾ ॥ ੩੭॥ ਸੈਫ 
ਬਚਾਇ ਚਲਾਇ ਸੁ ਬਰਛਾਂ ਤਵਾ ਪੁਲਾਦੀ ਫੋਰਾ। ਬਰਜੋ ਜਾਇ ਗਜ ਮਸ- 

ਤਕ ਮੈਂ ਜਬਿ ਪੁਨ ਕਰ ਜੁਗ ਕਰਿ ਜ਼ੋਰਾਂ । ੩੮॥ ਕਰਜੋ ਧਸਾਵਨਿ 

ਪਰਵਿਸ਼ਯੋ ਐਸੇ ਉਪਮਾਂ ਕਹੋ ਬਨਾਈ/=੍ਰਾੱਚ ਸੈਲ ਮਹਿਂ ਜਿਮ ਸ਼ਿਵਨੰਦਨ 
ਬਰਛੀ ਮਾਰਿ ਧਸਾਈ॥ ੩੯॥ ਬਾਸ਼ਕ ਕਿਧੋਂ ਬੇਗ ਫਣ ਦੀਰਘ ਬਿਨਤਾ 
ਸਤ ਕੇ ਤ੍ਾਸਾ।ਦੇਖਿ ਰੇਧੁ ਗਿਰ ਬਿਥੇਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾ ਨਹਿ ਪੁਨ ਬਦਨ ਨਿਕਾਸਾ 
। ੪੦ ॥ ਮਨਹੁ ਇੰਦ ਕਰਿ ਕੋਧ ਬਿਲੀਦੋ ਲੀਨਿ ਰੁੱਦ੍ਰ ਤੇ ਸੂਲੀ੯ । ਗਿਰ 
ਕੌ ਹਤਕੋ ਬਧਨ ਕੇ ਹਿਤ ਕਰਿ” ਅਸ ਉਪਮਾਂ ਅਨੁਕੂਠੀ ॥ । ੪੧॥ ਪੁਨ 
ਤੋਮਰ ਕੌ ਦੋਨਹੁੰ ਕਰ ਸੋਂ ਬਲ ਤੇ ਬਹੁ ਝਕਝੋਰਾ” । । ਖੈਂਢਿ ਨਿਕਾਸ੍ਕੋ 

ਸ਼ੋਠਤ ਲਿਪਟਜੋ ਕੀਨਸਿ ਅਪਨੀ ਓਰਾ' ॥ ੪੨॥ ਬਰਛਾਂ ਲਗਤਿ 
ਚਿੰਘਾਰਕੋ ਦੀਰਘ ਕੁੰਚਰਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋਜਨੁ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੌ ਬੈਦਨ ਠਾਨਜੋ 
“ਮੈਂ ` ਕੂਲਯੋ ਦਤ ਆਯੋ? ॥੪੩॥ ਨਿਕਸਜੋ ਤੋਮਰ ਮਸਤਕ ਤੇ ਜਬਿ ਹਟਿ 

ਪਾਛੈ ਮੁਖ ਮੋਰਾ । ਪੁਨ ਬਚਿੱਤ੍ ਸਿੰਘ ਚੋਭਤਿ ਨੌਜ਼ਾ'? ਰਿਸਯੋ ਦੁਰਦ ਤਬਿ 
ਘੋਰਾ"॥੪੪॥ ਬਹਿਤਿ ਰਧਰ ਕੀ ਧਾਰ ਬਡੇਰੀ,ਝਟਤਿ ਸੁੰਡ ਵਿਰ ਫੇਰੀ । 

ਜੇ ਤੋਮਰ ਕੋ ਚੋਕਤਿ ਨੇਰੈ ਤਿਨ ਕੌ ਮਾਰਤਿ ਗੇਰੀ'॥੪੫॥ ਭਯੋ ਬਿਬਸ 
“ਮਾਨੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਅਯਾਲ ਉੱਠੀ ਹੈ । ' ੨ਦ ਹਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ । ਤਕੁੱਚ ਪਹਾੜ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ 
ਸ਼ਾਮ ਕਾਰਤਕ ਨੇ ਬਰਛੀ ਮਾਰਕੇ ਧਸਾਈ ਹੈ [ਕ਼ੌਚ ਹਿਮਾਲਾ ਦਾ ਪੋਤਾ ਮੈਨਾਫ. ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੋ 
_ਹੈਕਾਰੀ ਹੋਕੇ ਕੌਚ ਦੀਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਗਾ ਸੀ, ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਰਤਕੇਯ 
ਨੇ ਬਰਛੀ ਮਾਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਲਿਆ] [ “ਯਾ ਵਡੇ ਫਣ ਵਾਲਾਂ ਬਾਸ਼ਕ 
(ਨਾਗ) ਗਰੁੜ ਦੇ ਤਰ ਕਰਕੇ'। “ਪਹਾੜ ਵਿਚ ਖੁਡ ਵੇਖਕੇ ਵੜ ਗਿਆ । #ਤ੍ਰਿਸੂਲ । ?ਨਾਸ਼ 

ਕਰਨ ਲਈ । "ਘੂਮ ਘੁਮਾਕੇ ਫੇਰਿਆ ! ੯ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ । "ਭਾਵ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ 

`ਨੇਜ਼ਾ ਚੋਭੁਦਾ ਹੈ । "'ਪੰਭਆਨਕ ਹਾਬੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚਜਿਆਂ । "ਜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਕੇ ਤੋਮਰ ਚੋਭਦੇ ਸਨ 
ਪਹਾੜੀਏ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਤੇਰ! ਦਿੰਦਾ ਹੈ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੩੧੪ ) ਚੁਤ ੪ । ਸੰ ੨੭. 

ਬਹੁ ਮਰੇ ਪਹਾਰੀ ਸੈਫ ਪ੍ਰਹਾਰਤਿ ਹਾਥੀ । ਚਿੰਆਰਤਿ ਅਰੁ ਫੇਰਤਿ ਬਲ 
ਤੇ ਕਤਲ ਕਰੇ ਨਿਜ ਸਾਂਬੀ ॥ ੪੬ ॥ ਭਯੋ ਸਥਾਰ' ਸੈਫ ਤੋ ਕਾਣਤਿ 

ਪਰਜੋ ਰੌਰ ਤਬਿ ਭਾਰਾ । ਸਹਤਿ ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਰੇ ਭਯੋ ਅਠੰਦ 
ਉਦਾਰਾ ॥੪੭॥ਪ੍ਰੇਰਤਿ ਘਨੌ ਮੋਰਿਬੇ' ਗਜ ਕੌ ਜਹਿੰ ਦੇਖਤਿ ਨਿਜ ਨੌਰੇ। 
ਰਿਸ ਤੇ ਸੈਡ ਫੇਰਤੋ ਮਾਰਤਿ ਸੈਫ ਸਾਬ ਗਨ ਗੇਰੇ॥੪੮।। ਰਹਮੋ ਖਾਲਸਾ 
ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤ, ਇਕ ਮਤੈਗ ਹੀ ਮਾਰੈ” । ਜਿਤ ਦਿਸ਼ਿ ਦੌਰ ਪਰਤਿ 
ਹੈ ਕਾਟਤਿ ਭਾਜਤਿ ਜਾਤਿ ਅਗਾਰੇ ॥ ੪੯ ॥ ਪੈਰਨ ਸੋਂ ਦਰਿ ਕਰਿ ਗਨ 
ਮਾਰੇ” ਸੈਫ ਸੈਗ ਬਹ ਕਾਟੇ । ਜਤਨ ਹਟਾਵਨਿ ਕੌ ਕਰਿ ਹਾਰੇ ਹਟਯੋ ਨ 
ਕੇਤਿਕਡਾਟੇ'॥੫ ੦॥ਤਬਿ ਬਚਿੱਤ੍ਸਿੰਘ ਪੇਲਤਿ ਪਾਛੇਤੋਮਰ ਅਨੀਪ੍ਰਹਾਰੈ 
ਤਸੋਂ ਤਜੋਂ ਬੇਗ ਜਾਤਿ ਕਰਿ ਆਗੇ ਘਨੇਂ ਪਹਾਰੀ ਮਾਰੈ ॥ ੫੧ ॥ ਪ੍ਰ੍ਯੋ 
ਅਪੂਠੋ ਘਰ ਕੋ ਮਾਰਤਿ ਜਸਵਾਰਨ ਕੋ ਹਾਥੀ । ਅਬਿ ਲੋ ਕਹਿਵਤ ਅਹੈ 
ਗਿਰਨਿ ਮਹਿੰ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਬੋਲਤਿ ਸਾਬੀ'॥੫੨॥ਹਤੇ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰਗਿਰਨਰ 
ਕੁੰਚਰ" ਗੁਰ ਕੀ ਬਿਜੈ ਕਰੇਤਾ । ਲੋਚਨ ਲਾਲ ਚਿੰਘਾਰ ਪੁਕਾਰੈ ਸੈੰਡੁ 
ਪ੍ਚੈਡ ਕੁਮੰਤਾ । ੫੩ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰ ਥੇ ਚਤੁਰਥ ਰੁਤੇ “ਕੌਚਰ' 

ਰ ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੋ ਨਾਮ ਖਸ਼ਟ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੁ। । ੨੬॥ 
੨੭, [ਕੇਸਰੀ ਚੰਢ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਜਸੁਵਾਰੀ ਨ੍ਹਿ ਕੋਸਰੀ ਨਿਜ ਕੁੰਚਰ ਅਵਿਲੋਕ।ਸੈਨ ਖਪਾਵਤਿ 
ਫਿਰਤਿ ਹੈ ਰਿਦੈ ਧਾਰਿ ਬਹ ਸ਼ੋਕ । ੧ ॥ ਰਸਾਵਲ ਛ੮॥ ੯-੫ਦਾਂਤੀ 
ਖਪਾਏ । ਜਿਤੇ ਸੈਗ ਲਾਏ"”। ਰਹੇ ਸਖ ਜੋਈ । ਭਜੇ ਤੀਰ ਸੋਈ”! । ੨॥ 
ਇਕੈ ਓਰ ਹਾਥੀ । ਬਿਨਾਸੇ ਜੁ ਸਾਬੀ'' । ਦਤੀ ਓਰ ਸਿੰਘ । ਜਥਾ ਭੀਮ 
ਸਿੰਘੱ"॥੩॥ਚਮੁੰ ਪੁੰਜ ਘਾਈ।ਨਹੀ' ਧੀਰ ਪਾਈ।ਰਹਯੋਦੁਰਗ ਲੈਬੇ।ਬਨਜੋ 
ਜੀਵਦੈਬੇ"॥੪॥ਗੁਰੂ ਸੈ ਸੈਨ ਥੋਰੀ । ਬਡੋ ਘਾਲਿ ਜ਼ੋਰੀ''। ਹਮੇ ਸਾਥ ਲੱਛਾ। 
"ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਲੋਕ(ਪਹਾੜੀਆੰਦੇ)ਮਰੇ। ੧ਨੋੜਨ ਲਈ (ਖਾਲਸਾ ਤਾੰ ਮਾਰਨੋ ਕਿਤੇ 
ਰਿਹਾ ਇਕ ਹਾਥੀ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰੇ।“ਬਹਤਾ ਭਾਂਟਿਆ ਬੀ। $ਹੌਕਦਾ 
ਹੈ (ਹਾਬੀ ਨੂੰ) ਬਰਛੇ ਦੀ ਨੌਕ ਚੋਭਕੇ । ““ਜਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਥੀ! ਇਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੋ ਗਿਆ 
ਹੈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ, ਜੇ ਵਤ' ਹੋਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਉਸ ਪੁਥਾਇ ਕਹਿੰਦੇਹਨ'ਜਸਵਾ- 
ਰੀਆੰ ਦਾ ਹਾਥੀ ਮੁੜ ਘਿੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ । “ਪਹਾੜੀ ਆਦਮੀ ਹਾਬੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ।੯ਇਬੋਂ 
ਕੇਸਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਟੁਰਦੀ ਹੈ । '੦ਜੋਹੜੇ ( (ਹਾਥੀ ਦੇ) ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ । "ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 
ਭੱਜ ਗਏ। "੧ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ (ਉਸਦੇ) ਸਾਬੀ ਹਾਥੀ ਨੇ ਮਾਰੇ । "ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ । 
"ਜਿੰਦ ਦੇਣੀ ਬਣ ਗਈ । "ਗੂਰੂ ਜੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸੈਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੜਾ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੩੧੫) ਰੁਤ ੪ । ਐਸ ੨੭. 

ਬਿਲੋਕੈਂ ਪਰਤੱਛਾ' ॥੫॥ ਨਹੀਂ ਜਾਇ ਜਾਨੀ । ਭਈ ਪੁੰਜ ਹਾਨੀ। ਬਿਰੇ ਨ 
_ਪਦਾਂਤੀ । ਰਿਦੈ ਧੀਰ ਹਾਤੀ ॥੬ ॥ ਤੁਰੈਗਾਨਿ ਸੈਨਾ । ਅਬੈ ਜੁੱਧ ਐਨਾ" । 
ਲਰੌ' ਸੈਗ ਲੈਕੇ । ਚਵੇਂ ਕੋਟ ਧੈਕੇ-। ੭ ॥ ਰਿਦੈ ਯੌ ਬਿਚਾਰੀ” । ਸਮੂਹ 
ਹਕਾਰੀ'"। ਬਧੇ ਟੋਲ ਕੇਤੇ । ਨ੍ਿਭੈ ਬੀਰ ਜੇਤੇ ॥ ੮॥ ਮਿਲੋ ਹੇਲ ਘਾਲਾ । 
ਛੁਟੀ ਬੌਨਿਜ੍ਰਾਲਾਸਤੜਾ ਤਾੜ ਮਾਚੀ । ਕਰਾਲੀ ਸੁ ਨਾਜ਼ੀ।੯॥ਬਕੈਂ “ਮਾਰ 
ਮਾਰੇ। ਤੁਰੇਗਾਂ ਸਵਾਰੈ। ਗਜੈ ਘੇਰ ਲੀਨਾ।ਸਬੈ ਅੱਗ ਕੀਨਾ”॥੧੦॥ ਜਸੋ- 
ਵਾਰਿ ਦੇਖਾ । ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਰੇਖਾ ।-ਪਰੜੋ ਕਾਮ ਮੇਰਾ। ਵੁਕ੍ੜੋ ਸ਼ੱਤ ਨੌਰਾ- 
॥੧੧॥ ਖੁਲ੍ਹਯੋ ਕੋਟ ਦ੍ਰਾਰਾ। ਚਮੂੰ ਕੋ ਨਿਹਾਰਾ । ਭਯੋ ਨੇਰ ਆਈ ।ਤਵੈਰੀਂ 
ਚਲਾਈ ॥ ੧੨॥ ਸਿਰਖੰਭੀ ਛੰਦ। ਉਦੋ ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਧਾਯੋ ਬਰਛਾ ਹਾਥ ਲੈ । 
ਮੋਰ ਮਨਿੰਦ ਨਚਾਯੋ ਬਾਗ ਉਠਾਇ ਕਰਿ । ਲਲਕਾਰਤਿ ਰਣ ਆਯੋ 
ਬਾਹਰ ਨਿਕਸਿ ਕੌ । ਜਥਾ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਾਯੋ ਦੇਖਿ ਮਤੰਗ ਗਣ ॥ ੧੩॥ 
ਬਿਚਰਤਿ ਗਨ ਮਤਵਾਲਾ ਬਾਰਨ ਚਢਿ ਰਹੀ ਸ਼ੋੋਣਤ ਬਹਿਤ ਬਿਸ਼ਾਲਾ 
ਘਾਵਨ ਤੇਦਿਓਂ । ਇਤ ਉਤ ਫਿਰਹਿ ਬਿਹਾਲਾ ਦਰੜਤਿ ਲੌਬ ਗਨ। 
ਵੇਰਤਿ ਸੁੰਡ ਕਰਾਲਾ ਕਾਟਤਿ ਸੁਭਣ ਦਲ॥ ੧੪ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਨਿ ਫੈਦ ॥ 

ਬਲ ਥਲ " ਦਲ ਖਲਭਲ'' ਪਰਜੋ ਲੋਥ ਉਲੱਥ ਪਲੱਥ॥ 
ਜਸੁਵਾਰੀ ਕੋ ਫਿਰਤਿ ਹੈ ਹਾਥੀ _ਹੱਥ'” ਪ੍ਰਮੱਥ॥ 
ਹੱਥਾਂ ਪ੍ਮੱਥਥ'" ਕਿੱਤ ਨ ਪੱਥਥ'“7 ਥਿਤ ਜਹਿੰ ਜੁੰਥਥ“॥ 

"ਇਹ ਗਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾੜੇ-ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹਨ । “ਅਜੇ ਜੁਧ ਭੁਮੀ ਵਿਚ 
ਹੈ । ਦਧਾਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਾਕੇ ਚੜਾਂ । “ਵਿਚਾਰਿਆ (ਕੇਸਰੀ ਚੈਦ ਨੇ) । “ਸਾਰਿਆਂ ਨੂ 
ਬੁਲਾਇਆ । ੬ਜ੍ਰਾਲਾ ਬਮਣੀ=ਬੰਦੂਕ । ਸਾਰਿਆਂ (ਨੂੰ ਆਪਣੇ) ਐਂਗੇ ਕੀਤਾ । “ਉਦੇ ਸਿੰਘ 
ਨੇ ਜਸਵਾਰੀਏ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਤੇ (ਅਪਣੀ ਸੁਭ) ਰੇਖਾ ਸਮਝੀ (ਭਾਵ) ਭਾਗ ਜਾਗੇ । ਪਰ 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਸੁਧ ਪੇਖਾ (=ਪਰਖਿਆ) ਹੈ । ੯ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਚੜ੍ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਫਿਰ 
ਰਿਹਾ ਹੈ । "“ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ । "ਖਰਬ੍ਰਾਟ, ਘਬਰਾ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ । “ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁੰਡ । ਸੈਂਸ:, 
ਹਸਹ=ਹਾਬੀਦੀ ਸੈਂਡ] । "ਤੰਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਦਾ ਅਰਥਾਤ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੧੪੭੩ ਨਾਲ਼ 
_ਤਬਾਹੀ ਕਰਰਿਹ' ਹੈ । ““ਨ 4 ਪੱਥ : ਥ=ਰਾਹ ਹਥ “ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ । 
“੬ਜੁਬ-- ਥ=ਟੋਲੇ ਖੜੇ ਹੋਣ। _ “ਅਕਸਰ ਥਾਂ ਏਬੇ ਪਾਠ “ਹਾਥੀ ਹੱਥ? ਹੈ, ਪਰ ਛੈਦ ਦੀ 
ਚਾਲ ਮੂਜਬ ਹਾਥੀ ਪਦ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਦਿ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯਾਯ ਮੂਜਬ ਲਗੇ ਹੋਏ ਪਢ 
“ਹਾਥੀ” ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਏਥੇ ਮੂਲ ਸਮਝਕੇ ਲਿਖ ਦਿਤਾਹੈ। ___ (ਪਾਠਾਂਤ੍ਰ ਹੈ-ਥਕਤਿ 
ਨ ਪੱਥਥ=ਦਰੜ ਸਿਟਣੋਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਹਾਥੀ (ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖੜੇਂ ਹਨ ਟੋਲੇ) । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੫੩੧੬ ) `ਰੁ੩ ੪। ਔੰਸੂ ੨੭, 

ਬਲ ਬਲ ਗੁੱਥਥ', ਥਿਰਤਿ ਨ ਸੱਥਬ' ਬਰ ਬਰ ਗੁੱਥਬਂ । 

ਬੰਭਤਿ ਨ ਕਿੱਥਥ ਥਿਰ ਥਿਰ ਚਿੱਥਥ' ਬਪ੫ ਉਪਲੱਥਬ” । 

ਥਿਸਲ” ਚਲੱਥਥ"[ਬੁਰਕ ਨਮੱਬਥ ਥਕਤ ਪਰੇ” ਬਲਬਲ$॥੧੫॥ 

ਅਰਥ-(ਪਹੜੀ)ਸੈਨ' ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖਰਬਰਾਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਪਲੋਥਾਂ (ਤੇ ਲੋਥਾਂ) ਉਲਟੀਆਂ 

ਪੁਲਟੀਆੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਜਸੁਵਾਰੀਆੰ ਦਾ ਹਾਬੀ ਸੁੰਤ ਨਾਲ, 

ਤਬਾਹੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾਂ ਹੈ। __ 

(ਹਂ; ਹਾਈ) ਸੈਂ ਨਾਲ ਚੈਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਕਿੰਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ 

ਆਉਂਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿੱਥੇ (ਜਾਕੇ) ਟੋਲੇ ਟਿਕ ਕੇ ਖੜੋਣ । 

ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਲੀ ਦਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਅਟਕਦਾ ਨਹੀਂ , (ਲੋਕੀ) ਬਰ ਬਰ 

(ਕੈਬਦੇ) ਗੁੱਛਾ ਮੁਛਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਰ 
ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਮਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, (ਜੇ) ਖੜੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੜੋਕੇ ਚੀਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ 
ਸ਼ੁਰੀਰਾਂ ਨੂੰ) ਉਲਟਾ ਉਲਟਾ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਹੁਣ ਅਟਪਟੀ (ਚਾਲੇ) ਚਲਦਾ ਹੈ, ਬੋੜਾ ਥੋੜ' ਤੂੰਮਦਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ (ਸਰੀਰ) ਪਏ 

ਹਨ, ਮਾਨੋਂ' ਬੱਕੇ ਹੋਏ (ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) । 

“ਰੀਨ੍ਹਣਾਂ (ਆਟੇ ਵਾਂਗ,) ਭਾਵ ਮਲੀ ਦਲੀ ਜਾਣਾ । "ਸਥਾਨ । (ਅ) ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ । ਭਾਵ ਜੇ 

ਟੋਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੀ ਨਹੀਂ ਅਟਕੀਂਦਾ । ਦਗੁੱਛੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

€ਲਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬੀ । “ਬਿਰ=ਖੜੋ'ਦਾ ਹੈ । ਥਿਰ=ਖੜੋਕੇ। ਚਿੱਬਥ=ਚਿੱਥਦਾ, ਭਾਵ 

ਚੀਰਦਾ ਹੈ । €ਹੇਠਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਨ, ਉਲਟਾ ਸੁੱਟਣਾਂ । “ਤਿਲਕ ਕੇ, ਭਾਵ ਮਸਤੀ ਕਰਕੇ ਅਟ- 

ਪਟੀ ਚਾਲ । "ਚਲਦਾ ਹੈ। ₹ਥੋੜਾ ਥੋੜ ਨਿਉਂਦਾ ਭਾਵ ਨਸ਼ੇ ਹੇਠ ਬੁੰਮਦਾ_ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ 

ਵਧ ਰਿਹ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ । (ਅ) ਥੋੜਿਆਂ ਨਹੀਂ (ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ) ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

“6ਬਕੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ । ਰ 
#ਪਾਠਾੰਤ੍ਰ ਹੈ-ਬਰ ਬਰ ਗੁੱਬਥ=ਵਿਚ ਵੜ ਵੜਕੇ ਮਲਦਾ ਦਲਦਾ ਹੈ । 

`-- 1ਪਾਣਾਂਤ੍ਰ ਹੈ-ਬਿਸਲ ਚਲੱਥਥ=ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । 

੨ਪਾਠਾਂਤ ਹੈ-ਬੁਰਿਯ ਨ ਮੱਥਥ=ਬੋੜੇ ਨਹੀਂ' ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੁਨਾ:- 

ਪਾ:-ਥਰਿਯ ਨਮੱਥਥ=ਬਰਕਦਾ ਹੈਂ; ਕੂੰਮਦਾ ਹੈ । ਰ 

$ਇਸਦੇ ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਪਾਠ ਵਿਚ ਦੋ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਵਧ ਹਨ:-ਜੇ ਸੈਉਂ ਹੈ:- ` 

___ “ਬਿਸਲ ਚਲੱਥਥ, ਬੁਰਿਯ ਨ ਮੱਥਬ, ਬਕਤ ਪਰੱਬਥ ਬਲ ਬਲ” ਲਿਖਾਰੀਆਂ 

ਨੇ ਥੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਭੂਖਣ ਸਮਥਕੇ “ਪਰੈ” ਦੀ ਥਾਂ “ਪਰੇਥਬ' ਤੇ “ਪਰੈਥਲਾ 

ਲਿ੪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ । &ਂਦ ਦੀ ਚਾਲ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਇਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਬੱਥੇ ਵਾਧੂ ਹਨ 

ਜਿਥੋਂ ਕੱਟਣ ਨਾਲ “ਪਰੈ ਥਲ ਥਲ ਪਾਠ ਸ਼ਫਾ, ਸ਼ੁੱਧ; ਮਾਤ੍ਰਾ ਮੂਜਬ ਬੀ ਠੀਕ ਤੇ ਅਰਥ 

ਵਿਚ ਲਾਵੈਨਕਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰਿ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੩੧੭) _ ਰੁਤ ੩। ਅੰਸ ੨2. 

ਦੌਹਰਾ । ਕਹਿ ਲਗਿ ਬਰਲੌਂ ਕਰੀ ਨੈ" ਕਰੀ ਮਾਰ ਇਕਸਾਰ। ਮਰੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ 
ਸੂਰਮਾ ਖੇਤ ਭਯੋ ਬਿਕਰਾਰ ॥ ੧੬॥ਲਲਿਤਪਦ ਫਦ।ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਤਬਿ ਚਮੂੰ 
ਚੀਰ ਸਭਿ ਕੀਨਸਿ ਬੇਗ ਬਿਲੈਦੈ।ਦਬਟਤਿ ਕਾਟਤਿ ਡਾਟਤਿ ਭਟ ਬਹੁ 
ਸਿਮਰਿ ਗੁਰੂ ਸੁਖਕੋਦੈ ॥ ੧੭ ॥ ਜਹਾਂ ਕੋਸਰੀ ਚੇਦ ਖਰੋਵਾ ਬਾਨ ਕਮਾਨ 
ਕੈਧਾਨੋ੧ਗੌਂ ਹਅਸੈਠਤਿ ਐਂਚਤਿ ਬਲਕਰਿਸਿੰਘਨ ਕੌ ਹਤਿ ਹਾਨੋ।੧੮॥ 

ਤਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿ ਲਲਕਾਰਮੋ “ਥਰ ਰਹੁ ਸਿੰਘ ਅਨਿਕ ਤੌਂ' ਮਾਰੇ । ਸਭਿ ਕੋ 
ਪਲਟਾ ਛਿਨ ਮਹੁੰ ਲੈ ਹੋਂ ਕਹਾਂ ਛੋਭ ਤੂੰ ਧਾਰੇ?2॥੧੯ ॥ ਪਿਖਯੋ ਅਚਾਨਕ 

ਨਿਕਟ ਆਇਗੋ ਤੀਛਨ ਭੀਛਨ ਬਾਨਾ । ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਛੋਰਯੋ 
ਸਕਯੋ ਸਰਪ ਸਮਾਨਾ॥੨੦॥ ਲਗਜੋ ਖੂਗੀਨ ਬਿਖੈ ਨ ਸਰਜੋ“ ਕੁਛ;ਤੇਗ਼ਾ 
ਤਬਹਿ ਨਿਕਾਰਾ । ਦੜਬੜਾਇ ਘੋੜੇ` ਕਹ ਆਯਹੁ ਨਿਕਟ ਹੋਇ ਕਾਰ 

ਬਾਰਾ॥੨੧॥ਕੁੰਡਲ ਸਹਿਤ ਸ਼ੁਭਤਿ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਸਿਰ ਕੋ ਕਾਵਿ ਉਤਾਰਾ। 
ਧਰਿ ਪਰ ਧਰ ਤਤਕਾਲ ਪਰਮੋ ਗਿਰ; ਮਹਾਂ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਕੌ ਮਾਰਾ ॥੨੨॥ 

ਸਿਮਰਿਬਾਕ ਗੁਰ ਕੋ ਉਰ ਤਿਸ ਛਿਨ ਨੌਜ਼ੇ ਸੀਸ ਪਰੋਵਾਂ।ਲੋ ਹੱਟ ਚਲਜੋ 

ਗਯੋ ਗੜਿ ਅੰਤਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੁ ਹੋਵਾ ॥ ੨੩ ॥ ਮਨਹੁ 'ਅੰਧ ਭੇ ਸਕਲ 
ਪਹਾਰੀ ਪੀਛੇ ਮਰਕੋ ਬਿਲੋਕ।ਬਾਨ ਕਮਾਨ ਸਹਿਤ ਧਰ ਪਰ ਧਰ; ਵਧਜੇ 
ਸਭਿਨਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਕਾ॥ ੨੪॥ ਨਿਕਸਿ ਖਾਲਸਾ ਲੌੰਹਗੜੀ ਤੇ ਹੇਲਾ ਮਾਰਿ 

ਉਤਾਰਾ” । ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਪਹੂਚਕੋ ਛਿਨ ਮਹਿੰ ਖੜਗ ਦੁਰਦ ਕੌ ਝਾਰਾ” 
॥੨੫॥ਕਟੀ ਸੁੰਡ ਬਾਵਰ ਹੁਇ ਭਾਗਜੋ ਓਰ ਸਤੁੱਦ੍ਵ ਜਾਈ।ਹਟੇ ਪਹਾਰੀ 

ਹਾਰੀ ਧੀਰਜ; ਸਿੰਘਨਿ ਮਾਰ ਮਚਾਈ ॥੨੬॥ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਸਿੰਘ 
ਪਹੁੰਚੇ, ਅਰੇ ਜੁ ਕਾਟੇ ਜੋਧਾ।ਮਨਹੁੰ ਸ਼ੇਰ ਨਿਰਭੈ ਬਿਚਰੇਤੇ ਰਕਤ ਨੰਤ੍ 
ਕਰਿ ਕੋਧਾ॥੨੭॥ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਰੁ ਸ਼ੇਰਸਿੰਘ ਜੁਗ ਤਰਵਾਰੇਂ ਚਮਕਾਈ। 
ਚਲਹਿ ਤੁਵੈਗ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਰਿਪੁ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਸਹਾਈ ॥ ੨੮ ॥ 

ਨ੍ਰਿਭੈਖਾਲਸਾ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਦਲ ਮਹਿੰ ਘਾਯਲ ਲੋਤਿ ਉਠਾਈ । ਵਧੀਹਿ ਅੱਗ 
ਰੁਧ ਕਰਹਿ ਪਹਾਰੋ)", ਫਤੇ ਜੈਗ ਤੇ ਪਾਈ ॥ ੨੯ ॥ ਭਯੋ ਖੇਤ ਦਾਰੁਣ 
ਬਹਿ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਜਹਿ ਲੋਥੈਂ ਸਮੁਦਾਈ । ਕਾਕ ਗਿੱ ਆਮਿਖ ਭਖਿ ਕੋਕਨ 
੧ਹਬੀ ਨੇ। “ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਕੀਤੀ । ਕਮਾਨ ਵਿਚ ਤੀਰ ਜੋੜਕੇ । “ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਨਾਸ਼ 

ਕਰਨ ਲਈ । “(ਕੈਮ) ਨਾ ਸਰਿਆ । ੬ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੜ । “ਹੱਲਾ ਮਾਰਕੇ (ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ 

ਤੋਂ) ਉਤਾਰਿਆ । “ਹਾਥੀ ਉਤੇ ਬਾੜਿਆ । ਜੋ ਜੋਧਾ ਅੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ । 

੧੧(ਜਿਹੜੇ) ਪਹਾੜੀਏ ਔੱਰੀ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ (ਸਿੰਘ) ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਰ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੩੧੮) _ਰਿਤੁ੪। ਅੰਸੂ੨੭, 
ਬ੍ਰਿੰਦ ਜੋਗਨੀ ਆਈ॥੩੦॥ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਬਿਕਸਤਿ ਕਹਿ ਬਾਤਨਿ ਬੈਠਹਿਂ 
ਪਿਖਹਿ ਤਮਾਸ਼ਾ ।-ਗਜ ਸੋਂ ਭਿੜਨਿ, ਕੇਸਰੀ ਮਾਰਨਿ ਇਹ ਸਿੰਘਨ 
ਕੀ ਆਸ਼ਾ" ॥ ੩੧॥ ਕਹਕਹ ਹਸੀ ਕਾਲਕਾ ਕੜਕੀ ਸ਼ੋਣਤ ਪਾਨ” 
ਕਰਾਲੀ । ਲਾਖਹੁੰ ਛੁਟੇ ਤੁਵੈਗ ਤੜਾਕੇ ਸੂਰਨਿ ਕੇ ਮੁਖ ਲਾਲੀ ॥ ੩੨॥ 
ਘਾਯਲ ਭਏ ਰੁਧਰ ਪਟ ਲਪਟੇ,ਫੂਲੇ ਮਨਹੁ ਪਲਾਸਾ।ਇਕਘੂੰਮਤਿ ਜਨੁ 
ਮਾਦਿਕ ਖਾਇਓ, ਭਏ ਸਮੂਹ ਬਿਨਾਸ਼ਾ ॥੩੩ ॥.ਟੂਟੇ ਚਰਨ, ਫੁਟੀ ਕਿੰਸ 
ਛਾਤੀ; ਕੋ ਕਟ ਤੇ ਕਟਿ ਡਾਰਾ । ਕਾਨ ਕਟੇ,ਕਿਹ ਪਾਨ ਕਟੇ, ਕਿਹ ਪੇਟ 

_ਫਟ; ਕਟ ਫਾਰਾ॥੩੪॥ ਨੰਨ ਫੂਟਿ ਕੋ ਅੰਧ ਭਯੋ ਭਟ,ਜੈਘ ਕਾਂਹ ਕੀ 
ਫੂਟੀ । ਕੇਚਿਤ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਨਿਚੁਰਤਿ ਬਿਚਰਤਿ ਕਿਸ ਕੀ ਮੁੰਡੀਆਂ' ਟੂਟੀ? 
॥ ੩੫ ॥ ਪਰੇ ਕਰੇ “ਹੈ”ਕੋਸਲ ਜਾਚਤਿ, ਕੋ ਕਾਤਰ ਡਰ ਭਾਗਾ । ਚੀਰ 
ਫਟੇਮੰਕਹ ਬਾਂਹ ਫਟੀ; ਕਿਹਸਿਰਨਾਂਗੇਬਿਨਪਾਗਾ॥੩੬॥ਪਟਹੇ,ਦੰਦਭਿ, 
ਢੋਲ ਪਟੋ]ਗਨ ਗੁਲਕਾਂ ਲਗਿ ਲਗਿ ਫੂਟੇ । ਗਿਰੇ ਤੁਰੇਗਮ, ਭੈਗ ਭਏ 
ਗਨ; ਕੌ ਸਊਰ ਮੰਹੋਂ ਛੂਟੇ'॥੩੭॥ਗਿਰੀਤੁਵੈਗੈਂਖੜਗਪਰੇ ਗਨਸੇਲੋਬਾਨ 
ਕਮਾਨਾ । ਕਾਤੁਰ ਨਰ ਉਰ ਬਿਦਰਤਿ' ਹੇਰਤਿ, ਅਸ ਮਾਚਾ ਘਮਸਾਨਾ 
॥੩੮॥ਬੀਰਨਕੇ ਮਨ ਹੌਸ'? ਰਹੀ ਨਹਿ ਮਿਲਿਮਿਲਿ ਸ਼ਸਤ੍ਪ੍ਹਾਰੇ।ਬਾਗੇ 
ਲਾਲ ਵਾਗ ਜਨੁ ਖੋਲਤਿ ਗਾਇ ਮਨਹੁੰ “ਕਯ ਮਾਰੇ'6?॥ ੩੯ ॥ ਹਾਬ 
ਤੁਵੈਗਗਹੀਪਿਚਕਾਰੀ,ਮੂਠਗੁਲਾਲਨ ਸੇਲੋ।ਨਿਕਸੀ ਮਿੰਝ ਅੰਬੀਰ ਪਰੜੋ 
ਜਨੁ;ਪ੍ਰੰਮ ਕਰੇਬਹੁ ਮੇਲੇ ॥੪੦॥ਥਕਤ ਭਏ ਭਟ ਪੌਢੇ ਕੇਤਿਕ ਲੌਥਪੋਥ 
ਪਰ ਕੋਏ।ਭੂਮ ਨਿਹਾਲੀ ਲਾਲ ਡਸੀ ਜਨੁ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਕਰਿ ਸੋਏ'।੪੧॥ 
ਅੰਧੇ, ਤ੍ਰਿਯਕ"" ਪਰੇ ਕੋ ਸੂਧੇ ਭਰੇ ਧੂਲ ਅਰੁ ਲੋਹੁਕੂ ਕਰ ਜੈਬਕ ਬੋਲਤਿ 
"ਇਹੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਂਦ ਸੀ (ਸੋ ਪੂਰੀ ਹੇ ਗਈ) । “ਲਹੂ ਪੀਦੀ ਹੈ। ਝਛਿੱਛਰੇ । 9ਲਕ । 
“ਸੀਸ । $ਹੈ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਏ ਕੋਈ । “ਪਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ । “ਕੋਈ (ਘੋੜੇ) ਸਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੇ 
ਫਿਰਦੇ ਹਨ । (ਅ) ਸਵਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ( ਡਿੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਘੋੜੇ ) ਛੁਟੋ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ੯ਹਿਰਦਾ 
ਫਟਦਾ ਹੈ । “ਹਵਸ, ਅਰਮਾਨ । "ਕਿਯ ਮਾਰੇ=ਮਾਰ ਕਰੋ । ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 
ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਇਹ ਹੋਲੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ । "(ਜੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਬਹੁ ਮੇਲੋ=) ਬਹੁਭੇ ਟਾਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ 
ਸੇ ਪੇਮ ਕੀਤੇ ,ਨੇ । "ਜ਼ਮੀਨ ਰੂਪੀ ਲਾਲ ਰੈਗ ਦੀ ਨਿਹਾਲੀ ਵਿਛੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਕਰਕੇ 
ਸੁੱਤੇ ਹਨ। "$ਮੂਰੇ, ਵਿੰਗੇ [ਸਸ:, ਤਿਰ੍ਯਕ]। #ਸ਼ੂਧ ਪਾਠ “ਪਟ? ਹੋਣਾ ਹੈ। 

“ਘਾਂ:-ਫੁਟੀ । __- _ ਤੌਸ਼ੁਧ ਪਾਠ “ਫਟੇ” ਚਾਹੀਏ । _ 
ਉਪਾ:=ਕਿਹ ਮਾਰੇ । ਪਰ ਸ਼ੁਧ ਪਾਠ ਚਾਹੀਏ:-ਕਹਿੰ ਆਰੇ! । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੩੧੯ ) ਰੁਤ ੪। ਅੰਸੂ ੨੭, 
ਡੌਲਤਿ ਖਾਇ ਅਘਾਵਨ ਹੋਹੂ॥੪੨॥ ਸੂਰਨਿ ਪਰਖਤਿ ਹੁਗੰਨ ਬਿਚਗੰਤ 
ਪਿਖਿ ਪਿਖਿ ਬਰਹਿੰ ਉਤਾਲਾੰ । ਖੰਜਨ ਲੋਚਨ ਅੰਜਨ ਅੰਜਤਿ” ਕਰਹਿ 
ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਿਸਾਲਾ॥੪੩॥ਮੰਜਤ ਮੁਖ ਰੈਜਤ ਨਿਜਬਰ ਕੌ ਹਾਸ ਬਿਲਾਸਨ 
ਸੈਗ।ਮਹਿੰਦੀ ਕਰਨਿ ਅਰੁਨ ਕਰਿ ਚਰਨਨ;ਤਰਨਿ ਹਰਨ ਮਨ ਅੰਗ 
॥ ੪੪॥ ਸੁੰਦਰ ਛਬਿ ਮੰਦਰ ਸਸਿਬਦਨੀ, ਕੰਚਨ ਗੌਰੀ ਹੈਗਾ । ਤੁਰਤ 
ਬਿਮਾਨ ਚਢਾਵਹਿੰ ਬੀਗਨ ਕਰਹਿ ਸਪਰਸ਼ਨ ਅੰਗਾ।੪੫॥ਦਾਰੁਨ ਕਰਯੋ 
ਨਿਹਾਰਨ ਰਨ ਕੋ ਭੀਮ ਚੋਦ ਮਤਿ ਮੰਦੇ।ਸਾਤੋ' ਸਧਾਂ ਭੂਲ ਗੀ ਤਤਛਿਨ 
ਬਾਜਯੋ ਲੋਹ ਬਿਲੈਦੇ ॥ ੪੬ ॥ ਪਿਖਿ ਹੈਡੂਰੀਆ ਸਹਿ ਨ ਸਕੈ ਬਲ ਬਾਨ 
ਕਮਾਨ ਚਢਾਈ । ਸਨਮੁਖ ਭਯੋ ਜੈਗ ਕੇ ਆਵਤਿ ਛੋਰੇ ਸਰ ਸਮੁਦਾਈ 
॥ ੪੭ ॥ ਕੈਚਨ ਜ਼ੀਨ ਕੀਨਿ ਤਹਿ ਪਰਖਨਿ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸੁ ਜੋਧਾਂ'। 
ਤਰਾ ਧਵਾਇ ਤੁਪਕ ਤਕਿਮਾਰੀ ਹੈਰਤਿ ਰਿ੫ ਕੋ ਕੋੋਧਾ॥੪੮॥ਹੁਇਘਾਇਲ 
ਤਤਕਾਲ ਗਯੋ ਹਟਿ ਉਰ ਹੈਕਾਰ ਬਿਨਾਸ਼ਾ । ਪਿਖਿ ਗੁਲੇਰੀਏ ਤਯਾਗੀ 
ਧੀਰਜ ਹ੍ਰੈ ਨ ਪ੍ਰਾਨ ਕੀ ਆਸਾਂ ॥ ੪੯ ॥ ਰਹਜੋ ਕਟੋਚੀ ਬਹੁ ਪਛੁਤਾਵਤਿ, 
ਮੰਡਸਪਤਿ ਕਰ ਮੌਨ । ਜੈਮੁਪਤਿ ਆਦਿਕ ਬਿਸਮਾਏ-ਭਯੋ ਕਾਜ 
ਇਹ ਕੌਨੈ |-॥ ੫੦ ॥ ਸੈਨਾ ਜਿਤ ਕਿਤ ਮਰੀ ਪਰੀ ਗਨ, ਜੀਵਤਿ ਭਈ 
ਬਿਹਾਲਗਕਹਾਂ ਭਯੋ,ਇਹ ਕਿਨਹਿ ਸੈਘਾਰੇ, ਲੋਬ ਲੋਬ ਪਰ ਜਾਲਾ॥੫੧॥ 
ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਹੋਇ ਹਜ਼ਾਰਹੁ ਪਰੇ ਸਿਵਰ ਮਹਿ ਜਾਈ । ਮਾਰਨ ਦੁਰਗ 
ਭਰੋਸਾ ਧਰਿਕੈ ਪ੍ਰਾਨ ਦਦੇ ਰਨ ਆਈ ॥੫੨॥ ਮੀਏਂ ਰਾਵ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜੇ 
ਰਾਣੇ ਸਿੰਘਨ ਘਨੇ ਖਪਾਏਲਰਤਿ ਬਿਤਜੋ ਦਿਨ;ਹਟਿ ਘੂਰ ਗਮਨੌ : ਜਬਿ 

_ ਸੂਰਜ ਅਸਤਾਏ ॥ ੫੩ ॥ ਜਾਇ ਸਿਵਰ ਮਹਿ ਕਰੀ ਸੈਭਾਰਨ, ਸ਼ੂੰਨ ਭਯੋ 
ਜਨੁ ਜਾਨਾ। ਕਿਤਿਕ ਸੰਬੈਧੀ ਦਾਸ ਮੁਸਾਹਿਬ ਜਮ ਘਰ ਕੀਨਿ ਖਯਾਨਾ 
॥੫੪॥ ਸਾਗਰ ਸ਼ੋਕ ਪਰੇ ਤਬਿ ਸਗਰੇ ਬਾਇਸ ਧਾਰਨਿ ਕੇਰੇ । ਸਿਮਰਿ 
ਸਿਮਰਿ ਗੁਨ ਬਹੁ ਪਫ਼ੁਤਾਏ ਲੋਚਨ ਅਸੁੰਅਨਿ ਗੇਰੇ ॥ ੫੫॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗੰ ਬੇ ਦਤੁਰਬ ਰੁੱਤੇ “ਗਜ ਐ ਕੇਸਰੀਚੈਂਦ ਬੱਧ! ਪ੍ਰਮੰਗ ਬਰਨਨੰ 
ਨਾਮ ਸਪਤ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ। ੨੭7 ॥ 
“ਵਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਹੂਰਾਂ) ਛੇਤੀ । “ਮਮੋਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖੋਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾਂ ੧ੁਰਮਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ । 
੩(ਅਪਣੇ) ਸੁਹਣੇ ਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਪਣੇ ਵਰਾਂ ਨੂੰ । “ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ 
ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਨ ਲਈ । _(ਅ) ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ 
ਦੇ ਸੰਗ ਮਨ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ । “ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੋਂਧੇ ਨੇ ਪਛਾਣੀ । 5" 'ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। 

“ਮਾਨੋਂ ਸੂੰਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣਿਆਂ । ਬਾਈ ਧਾਰਾਂ ਦੇ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੩੨੦) ਰੂਤ ੪ । ਔਸੂ ੨੮, 
ਲਾ (ਭੌਮ ਚੰਦ ਸ਼ੋਕ]। ਰ੍ .. 

_ ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਿੰਘ ਸੈਭਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਮਰੇ ਸੁ ਦੀਨੋ ਦਾਹ। ਘਇਲ ਕੀ ਸੇਵਾ 
ਬਿਥੈ ਲਾਗੇ ਤਬਹਿ ਜਰਾਹ' ॥ ੧ ॥ ਲਲਿਤ੫ਦਫੰਦੁ॥ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਬਡ ਬੀਰ 
ਬਹਾਦਰ ਸੀਸ ਕੇਸਰੀ ਚੈਦੈ।ਨੌਜ਼ੇ ਮਹਿ ਪਰੋਇ ਲੇ ਗਮਨਜੋ ਰਿਦੈ ਅਨੰਦ 
ਬਿਲੀਦੇ ॥ ੨॥ ਤਜਜੋ ਦਮਦਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਉਤਰੇ ਦੇਖਯੋ ਜੁੱਧ ਤਮਾਸ਼ਾ । 
ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਆਨ ਥਿਰੇ ਤਬਿ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਚਹੁੰ ਪਾਸਾ ॥੩॥ ਉਦੇਸਿੰਘ 
ਇਤਨੇ ਮਹਿੰ ਪਹੁੰਚਮੋ ਸਤਿਗਰ ਫ਼ਤੇ ਬੁਲਾਈ । ਪਲੰਘ ਪਾਸ ਰਿਪੁ 
ਕੌ ਸਿਰ ਗੇਰਯੋ ਹੇਰਤਿ ਭੇ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੪ ॥ ਕਾਂਕ ਪੰਖ ਅਰ ਕਾਨਨ 
ਕੁੰਡਲ ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੇ ਮੋਤੀ” । ਭਾਲ ਬਿਸਾਲ; ਬਿਲੋਚਨ ਮੂੰਦ੍ਰਿਤ; ਮੂਛ 
ਸ਼ਮਸ਼ ਦਤਿ ਹੋਤੀ ॥੫॥ ਪਨਹੀ ਸਹਿਤ ਚਰਨ ਸੇਤਿਗੁਰ ਨੌ ਰਾਖੇਧਰਨ 
ਟਿਕਾਈ । ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਪ੍ਰਖਕ ਰੁਚਿਰ ਪਰ ਜੁਗਮ ਜੈਘ ਲਟਕਾਈ॥ ੬॥ 
ਪਰੋ ਪਿਖੜੋ ਸਿਰ, ਪਨਹੀ ਜੁਤਿ ਪਗ ਠੁਕਰਾਯਹੁ, ਬਚ ਭਾਖਾ । “ਮਹਾਂ 
ਦਸ਼ਟ ਇਹ ਸਿੰਘਨ ਸ਼ੱਤ ਭਲੋ ਜੁੱਧਿ ਮਹਿੰ ਰਾਖਾ॥੭॥ਉਚਿਤ ਮਾਰਿਬੇ 
ਮਾਜ਼ਯੋ ਅਰਿ ਕੋ ਇਮ ਸਭੰ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਬੇਰੋ?, ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਕਰ ਜੋਰਿ 
ਬਖਾਨਾ “ਆਪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਚੇਰੋ॥੮॥ ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੜੋ 
ਗੁਰ ਪਦ ਖੈਦਨ ਠਾਨੀ । ਫਤੇ ਬੁਲਾਇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹਤੇ ਜਿ ਸਿਖ 
ਤਿਸ ਥਾਨੀ ॥ ੯ ॥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਆਯੋ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ 
ਸੁਜਾਨਾ।ਇਿਨ ਤੇ ਆਦਿਆਇ ਕਿਯ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਉਰ ਅਨ ਦਮਹਾਨਾ 
॥੧੦॥ ਗਜ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਤਬਿ ਸਗਰੀ “ਇਮ ਦਲ ਰਿਪੁੰਨ ਖਪਾਲੋ । 
ਦਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਹਤੇ ਖਾਲਸਾ ਗਜ਼ਬ ਤਿਨਹੁੰ ਪਰ ਆਯੋ ॥੧੧॥ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ 
ਸੁਨਹੁ ਗਿਰੀਸ਼ਨ ਸੈਨਾ ਜਿਤ ਕਿਤ ਪਰੀ ਸਥਾਰਾਂ । ਮਨਹਂ ਬ੍ਰੰਦ ਖਾਂਤੀ 
ਮਿਲਿ ਇਕ ਥਲ ਕਾਨਨ ਕੋ ਕਟ ਡਾਰਾ॥੧੨॥ ਵਧੜੋ ਤ੍ਰਾਸ ਕਾਤੁਰ ਬਹ 
ਭਾਜੋ, ਅਰਜੋ ਮਾਰ ਕਰਿ ਦੀਨਾ । ਗਿਰਪਤਿ ਉਰ ਉਤਸਾਹ ਹਾਰ ਕਰਿ 
ਜਨ ਦੈਤਨਿ ਤਿਣ ਲੀਨਾਂ?॥ ੧੩॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸਭਿ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾ- 
ਵਤਿ ਆਨੰਦ ਕੋ ਓਪਜੈਤੇ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਕੋ ਦੇਖੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ ਪਰ 
"ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਵੈਦ [ਫਾ: ਜਰਾਹ]। ਪਟੇ (ਖਿੱਲਰੇ ਹੋਏ) ਤੇ ਕੌਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਮੋਤੀਆਂ 
ਛਾਲੇ ਕੌਡਲ (ਲਟਕ ਰਹੇ) । ੧ਜੋੜੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟਿਕਾਕੇ 

੫, _ਓ<_ ੩੨ ਅ< 

ਸੁਹਣੇ ੫ਲੰਘ ਤੇ ਦੋਵੇ' ਮੈਘਾਂ ਲਟਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਸਿਰ (ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ) ਪਿਆ ਡਿੱਠਾ । 
“ਭਾਵ ਮਾਰ ਲਿਆ(ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ) . $ਜੇ ਅੜਿਆ ਸੋ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ/”ਮਾਨੋ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਘ.ਲਿਆ ਹੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੩੨੧) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੱਸੂ ੨੮. 
ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋਤੇ ॥੧੪॥ ਜਿਨ ਜਿਨ ਕੇ ਤਨ ਘਾਇ ਲਗਜੋ ਤਬਿ ਸਾਲ ਪੱਤ 
ਤਿਨ”ੈਂਦੀਨਾ।ਸਭਿ ਕੇ ਤਨ ਕੀ ਪੀਰ ਹਰੀ ਕੁ ਸ਼੍ਮ ਤੇ ਭਏ ਬਿਹੀਨਾ ॥ 
੧੫॥ਦਰਗ ਬਿਥੇ ਜੋ ਹੁਤੇ ਘਾਵ ਜੁਤਿ ਸਭਿ ਕੈ ਪਾਸ ਪਠਾਯੋ।ਗ[ਰ ਕਰੁਨਾ 
ਤੇ ਸੈਕਟ ਨਾਸ਼ਜੋ ਸਭਿ ਕੈ ਸੁਖ ਉਪਜਾਯੋ ॥ ੧੬ ॥ ਪ੍ਰਾਤਿ ਹੋਤਿ ਲੌ ਘਾਵ 
ਮਿਲੇ ਸਭਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਆਪਨੀ" ਕੀਨੀ । ਜੋ ਰਣ ਬਿਥੋ ਮਰੇ ਤਬਿ ਲਰਿਕੈ 
ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਦੀਨੀ ॥ ੧੭ ॥ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਕੋ ਮੁਕਤ ਦਈ ਤਬਿ ਬੈਧਨ 
ਸਕਲ ਬਿਨਾਸ਼ੇ । ਸਹਿਕਾਮੀ ਕੋ ਸੁਰਗ ਭੋਗ ਦੇ ਅਨਿਕ ਬਿਧਿਨਿ ਸੁਖ- 
ਰਾਸੇ ॥੧੮॥ ਉਤ ਗਿਰਪਤਿਨਿ ਸੁਨਹੁ ਜਿਮ ਬੀਤੀ ਸਿਵਰ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ 
ਪਾਇ ਪਰਾਜੈ । ਮਰੋ ਕੋਸਰੀ ਉਪਜਜੋ ਸ਼ੋਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇ॥੧੯॥ਭੀਮਚੈਦ ਨਿਜ 
ਡੇਰੇ ਬੈ ਬੈਠਜੋ ਮਹਾਂ ਬਿਸੂਰਤ ਮਾਨੀ ।-ਲਰੇ ਮਹਾਂ ਕੁਛ ਕਾਜ ਸਰਜੋ ਨਹਿੰ, 
ਕਤ ਸੈਨ ਗਨ ਹਾਂਨੀ ॥ ੨੦ ॥ ਬਾਈਧਾਰਨ ਕੋ ਨਰ ਆਏ ਪੂਜਾ 
ਸਹਤ ਗਨ ਜੋਧ।ਜਮਤੁੱਲਾਭਾਉ ਲਰਿ ਲਰਿ ਕਰਿ ਮਰਜੋ ਜੁੱਧ ਮਹਿ 
॥ ੨੧॥ ਆਜ ਗਿਰੀਸ਼ਨਿ ਸਭਿ ਕੀ ਮਸਲਤ” ਮਰਜੋ ਕੋਸਰੀ ਚ 
ਗਿਰਪਤਿ ਮਹਿ ਨਹਿੰ ਤਿਸ ਕੇ ਸਮਸਰ ਜੋਧਾ ਜੁੱਧ ਕਿ 
ਭਯੋ ਹੈਡੂਰੀ ਆਯੋ ਮਰਿਬੇ ਠਾਕਰ ਰਾਖਾ । ਅਬਿ ਗੁਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੇ 
ਸੈਗ ਲਰਿਕੈ ਕਹਾਂ ਬਿਜੈ ਅਭਿਟਾਖਾ-॥ ੨੩ ॥ ਇਮ ਬਿਸਰਤੋ ਸ਼ੋਕਤਿ 

_ਬੈਠਜੋ ਆਯੋ ਨਿਕਟ ਭਟੋਚੀ । ਉਰ ਹੈਕਾਰ ਸਿਪਰ ਖਗ ਕਣ ਸੋਂ ਦੇਖ੍ੜੋ 
ਕੂਪਤਿ ਸੋਚੀ” ॥ ੨੪ ॥ ਜੈਮੁਪਤਿ; ਮੰਡਸਪਤਿ ਬੋਲਤਿ ਅਰੁ ਗੁਲੇਰੀਆ 
ਆਯੋ । ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਰਾਜੇ ਅਰ ਰਾਣੇ ਮੇਲ ਭਯੋ ਸਮੁਦਾਯੋ।੨੫॥ਕੌਂਠਲ 
ਕਲੂ, ਭੁਠੇਤੀ ਸਗਰੇ ਮਿਲਿਕੈ ਸ਼ੋਕ ਉਪਾਯੋ । “ਅੱਗੁਣੀਯ“ ਜਸੁਵਾਰੀ 
ਹਤਿ ਭਾ, ਲਰਜੋ ਮਹਾਂ ਬਲ ਲਾਯੋ£ ॥ ੨੬ ॥ ਸਮੁਖ ਬਿਲੋਕ ਸਿੰਘ 
ਦਿਕ ਆਵਤਿ ਖ੫ਰਾ ਅਰਿ ਤਕ ਮਾਰਾ” । ਲਗਜੋ ਨ ਤਿਸ ਕੇ ਖੜਗ 
ਚਲਾਯੋ ਸਿਰ ਤਤਕਾਲ ਉਤਾਰਾ ॥੨੭॥ ਰਹੇ ਬਿਲੋਕਤਿ ਸਗਰੇ ਜੋਧਾ ਕਛੁ 
ਜਤਨ ਨਹਿ ਹੋਵਾ । ਸਿਰ ਪਰੋਇ ਨੋਜ਼ੇ ਮਹਿੰ ਗਮਨਜੋਂਹਧਰ ਧਰ ਧਰਿ ਪਰ 
ਸੋਵਾਂ ॥੨੮॥ ਭੀਮਚੋਦ ਦ੍ਰਗਿ ਤੇ ਜਲ ਚਾਲਾ ਸਨਤਿ ਹਿਤੂ ਕੋ ਹਾਲਾ । 
"ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ । ਦਸਭ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਅ)''ਸਲਾਹ ਨਾਲ (ਲੜਨ ਗਿਆ) ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ̀  
ਹੈ । ਤੋਮਰਨੋਂ (ਮਸਾਂ) ਠਾਕਰ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ । “ਸੋਚੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ । “ਮੁਖੀ । 

_$ਬੜਾ ਬਲ ਲਾਕੇ ਲੜਿਆ ਹੈ । ?ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਕੇ ਤੱਕਕੇ ਮਾਰਿਆ 
(ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੇ) ਇਕ ਤੀਰ । ਧੜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗਕੇ ਸੈਂ ਰਿਹਾ। _____ #ਪ੪-ਤਬ । 



ਹੋਰਿ ਅਪਰ ਸੰੜਿ ਅਸੂਆਂ ਗੋਰੰਤ ਬਰਧੜੋ ਸ਼ੋਕ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੨੯ ॥ ਨੀਚੇ 

ਮੁਖ ਕਰਿ ਸੋਚਤਿ ਹੈਂ ਚਿਤ; ਲਾਜ ਸਭਿਨ ਪਰ ਛਾਈ । ਮੌਨ ਰਹੇ ਕਰਿ 

ਮਰੇ ਕੈਖੈਧੀ ਬਹੁਰ ਪਰਾਜੈ ਪਾਈ" ॥ ੩੦ ॥ ਸਭਿ ਕੀ ਦਿਸ ਅਵਿਲੋਕਿ 

ਕਟੋਚੀ ਉਰ ਹੈਕਾਰਤਿ ਭਾਖਾ । “ਰਣ ਕੀ ਗਤਿ ਦ੍ਰੈ ਬਿਜੈ ਪਰਾਜੈ ਥਿਦਤ 

ਅਹੈ ਸਭਿ ਲਾਖਾ ॥੩੧॥ ਮਰੇ ਸੁੰਭਟ ਕੌ ਸ਼ੋਕ ਜਿ ਕਰਨੌ ਤੋਂ ਕਯੋਂ ਕਰਹੁ 

ਚਢਾਈ।ਕਜੋਂ ਰਣ ਘਾਲੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੋਂ ਜਿਸ ਕੀ ਧਾਂਕ ਮਹਾਂਈ॥੩੨॥ 

ਹੋਤਿ ਪਾਤਿ ਕੇ ਦੇਖਹੁ ਸੈਘਰ ਮੈਂ ਕਰਿਹੋਂ ਸਭਿ ਆਗੇ। ਤਜੋਂ ਨ ਸਿੰਘਨਿ 

ਕੌ ਮੈਂ ਜੀਵਤਿ, ਜੇ ਨਹਿੰ ਜੈ ਹੈਂ ਭਾਗੇ ॥ ੩੩॥ ਮਾਰਨ ਮਰਣ ਕਾਜ ਰਣ 

ਮਾਂਹੀ,ਸ਼ੋਕ ਨ ਹੋਤਿ ਸੁਹਾਈਜੋ ਉਤਸਾਹ ਧਗੰਹ ਸੋ ਜੀਤਹਿ, ਭੀਰੂ'ਡ਼ਰ 

ਭਜਿ ਜਾਈ॥ ੩੪॥ ਉਚਿਤ ਨ ਤੁਮ ਕੋ ਸ਼ੋਕ ਕਰਨਿ ਅਬਿ ਬੈਰੀ ਸਿਰ 

ਪਰ ਠਾਂਢੇ। ਬਚੇ ਜੁ ਮਰਿਹੋ ਰੋਦਤਿ ਕਰਤੇ,ਜੈ ਉਤਸਾਂਹ ਕਿ ਬਾਢੇ” ॥੩੫॥ 

ਭੀਮਚੈਦ ਧੀਰਜ ਕੁਛ ਕੀਨੀ “ਸੁਜਸੁ ਸਭਿਨਿ ਕੌ ਹਾਨਾਂ' । ਮਰੇ ਕੇਸਰੀ 

ਤੇ ਹਫਿ ਜੋ ਹੈੱਝ ਇਹ ਭੀ ਨੀਕ ਨ ਮਾਨਾਂ ॥ ੩੬ ॥ ਜੋਗ ਸਮੁੰਦ ਜਹਾਜ 

ਚੜੇ ਹਮ ਤੂੰ ਕੇਵਟ ਕਰਿ ਪਾਰੀ। ਨਾਂਹਿ ਤ ਬੀਚ ਡੂਬਤੇ ਲਖੀਅਤਿ ਬਨ 

ਸਹਾਇ ਬਲ ਭਾਰੀ ॥ ੩੭ ॥ ਮੀਏਂ ਅਰੁ ਰਾਣੇ ਬਹੁ ਮਾਰੇ ਅਧਿਕ ਬਹਾ- 

ਦਰ ਜੇਈ । ਕਿਸ ਭਰੋਸ ਮੈਂ ਉਰ ਉਤਸਾਹੂੰ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਪਰ ਨ ਕੌਈ 

॥੩੮॥ ਬਾਈ ਧਾਰ ਸ਼ੋਕ ਹੁਇ ਬਾਸਾ; ਨਹਿੰ ਅਨੰਦ ਪੁਰਿ ਛੂਟਾ । ਨਿਫਲ 

ਭਯੋ ਉੱਦਮ ਸਭਿ ਕੋਰਾ ਹਿਰਦੈ ਧੀਰਜ ਟੂਟਾ ॥ ੩੯ ॥ ਕੌਨ ਬਦਨ ਲੋ 

ਨਿਜ ਪੁਰਿ ਜੈ ਹੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁਰਹਯੋ ਮਵਾਸਾਧਨ ਬਿਨਸਜੋਪਸੈਬੋਧੀ ਮਿਰਿਤ ਭੇ, 

ਰਹੀ ਨ ਕਾਰਜ ਆਸਾ ॥ ੪੦ ॥ ਬਿਦਤਹਿ ਸਗਰੇ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਤੋਤਾ ਜੋਗ 

ਪਰਾਜੋ ਪਾਈ। ਯਾਂਤੇ ਲਰਨ ਮਰਨ ਹੀ ਆਛੋ ਅਪਰ ਨ ਬਨਹਿ ਉਪਾਈ” 

ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ 1 (੫੩੨੨ ) ਰਿਤੁ ੪ । 'ਸੰਸੂ ੨੮. 

॥ ੪੧॥ ਮੰਡਸਪਤਿ ਮਨ ਬਿਖੈ ਬਿਚਾਰੈ-ਸਮਝਹਿ ਨਹਿੰ ਅੱਗਕਾਨੀ। ਜੈ ਰ 

ਅਬਿ ਕਹੋਂ; ਸ਼ੋਕ ਤੇ ਰਿਸਿ ਹੈ ਭਲੀ ਨ ਮਾਨਹਿੰ ਮਾਨੀਂ॥੪੨॥ਮਿਲੋ ਰਹੈ” 

ਅਰ ਹੇਰੈਂ ਕ੍ਰਿਤ ਇਨ, ਕਿਮ ਹਾਰੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ । ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸੋ ਜਿਨਹ 

ਕਜੂੰਪ ਕਰ ਰਹੇ, (ਇਕ ਤਾਂ? ਸਬੈਧੀ ਮਰ ਗਿਆ (ਫਿਰ) ਹਾਰ ਪਾਈ । ੨ਜਾਣਦੇ ਹਨ । 

#ਕਾਇਰ । #ਜੋ ਬਚ ਗਏ ਹੋ ਰੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਉਤਸਾਹ ਦੇ ਵਧਿਆਂ ਤਾਂ ਜੈ 

ਹੇ ਸਕਦੀ ਹੈ । “ਜਸ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਝਜੇ ਹਟ ਜਾਈਏ ।“ਭਾਵ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮ 

ਦੀ ਆਸ। "ਜੇ ਹੁਣ ਕਹਾਂ (ਕਿ ਜੈਗ ਨਾ ਕਰੋ) ਸ਼ੋਕ ਤੇ ਕੋਧ ਕਰਨਗੇ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀ 

(ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ) ਮਿਲਿਆਂ ਹੀ ਰਹਾਂ । ਰ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੩੨੩ ) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਸੂ ੨੮, 

ਪਿਤਾਮਾ ਲਰਤਿ ਰਹਜੋ ਬਡ ਸੂਰਾ ੪੩ ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ ਨਵ ਖੰਡਨ ਮਾਂਹੀ 
ਸਿਖ ਕਰਿ ਜਸੁ ਵਿਸਤਾਰਾ। ਤਿਨ ਗਾਦੀ ਪਰ ਬਿਦਤ ਥਿਰਜੋ ਇਹੁ 
ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭਾਰਾ ॥ ੪੪ ॥ ਰਣ: ਪ੍ਰਿਯ; ਰਣ ਕੋ ਭੈਰਵ ਕਰਤਾ”, 
ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਅਰਿ ਮਾਰੇ। ਅਬਿਲੋਂ ਇਨ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਨਹਿ 
ਖਰ ਤੀਰ ਪ੍ਰਹਾਰੇ-॥੪੫॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਚਿਤ ਸਮੁੜਿ ਮੋ ਮੌਨ ਕਰਿ ਬੈਠਿ 
ਰਹਜੋ ਬਿਚ : ਕ੍ਰਾਤਾ। ਅਪਰ ਸਕਲ ਰਣ ਕਰਯੋ ਨ ਚਾਹਹਿੰ ਕਯੋ ਸਮੁਹਨ 

_ ਘਾਤਾ॥ ੪੬॥ ਇਕ ਘਮੰਡਚੈਦ ਬੀਰ ਕਟੋਚੀ ਰਹੀ ਹੋਂਸ ਰਣ ਕੋਰੀ । 
_ਭੀਮਚੰਦ ਉਰ ਧੀਰਜ ਧਰਿ ਕਰਿ£ ਉਠੇ ਸਰਬ ਤਿਸੁ ਬੇਰੀ ॥ ੪੭ ॥ ਡੇਰੇ 
ਮਹਿ ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਗਨ ਘਾਇਲ ਪਰੇ ਪੀਰ ਕੋ ਪਾਵੈਂ । ਕੇਤਿਕ ਰਦਤਿ 
ਸੈਬੈਧੀ ਮਰਿਗੇ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਸ਼ੋਕ ਉਪਾਵੈਂ ॥੪੮॥ ਗਈ ਗਿਰਨਿ ਮਹਿੰ 
ਸੁਧ “ਗਨ ਮਰਿਗੇ? ਪਰਸੋ ਪੀਟਨਾ ਭਾਰੀ । ਕੇਸ਼ ਉਖਾਰਤਿ ਰਦਤਿ ਜਹਾਂ 
ਕਹਿੰ ਉਚੀ ਧੁਨਿ ਤੇ ਨਾਰੀ।੪੯॥ ਜਸੁਵਾਰੀ ਕੇ ਸੁਧਿ ਜਬਿ ਪਹੁੰਚੀ ਗਨ 
ਰਾਨੀ ਮਿਲਿ ਰੋਵੈ । ਹਾਹਾਕਾਰ ਜਹਾਂ ਕਹਿ ਉਚਰੈ' ਦ੍ਿ ਜਲ ਤੇਂ ਪਟ 
ਧੋਵੈਂ ॥੫੦॥ ਕਹਿ ਲੌ ਕਹੋਂ ਸ਼ੋਕ ਵਧਿ ਗਿਰ ਗਨ ਰੋਦਤਿ ਬਾਇਸ ਧਾਰਾ। 
ਭੀਮਚੌਦ ਕੋ ਕਹੈ ਮੰਦਮਤਿ ਦੇਤਿ ਹਜ਼ਾਰਹੁਂ ਗਾਰਾ ॥ ੫੧॥ ਇਮ ਮਸ- 
ਲਤ ਕਰਿ “ਲਰੈਂ ਪ੍ਰਾਤਿ ਪੁਨ ਕਰਿ ਘਮੰਡਚੋਦ ਆਗੇ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੁਛ 
ਕਰਿਕੈ ਸੁਪਤੇ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਨਾਹਿਨ ਜਾਗੇ ॥ ੫੨॥ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਧਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰ 
ਨਿਕਟ ਇਹ ਕਰੇ ਸਿੰਘ ਸਵਧਾਨਾ । “ਵਹਿਰ ਲੋਹਗੜ ਤੇ ਕਰਿ ਮੁਰਚੋ 
ਹਤਹ ਸ਼ੱਤ ਬਿਧਿ ਨਾਨਾ! ॥੫੩॥ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵਡੁ ਜੋਧਾ ਕਰੀ 
ਅਧਿਕ ਤਕੌਰਾਈ । ਦੁਰ ਦੁਰ ਕਰਿ ਮੁਰਚੇ ਬੈਦੀ ਜਹਿਂ ਬੈਠੇ' ਸਮੁਦਾਈ" 
॥੫੪॥ ਸਾਲਪੱਤ੍ ਤੇ ਘਾਇਲ ਸੁਖ ਲਹਿ ਮਿਲੇ ਘਾਵ ਤਤਕਾਲਾ। ਸੱਤਿ- 
ਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨਿ ਕਰਿਤੇ ਜੋ ਨਿਤ ਰਖਹਿ ਸੁਖਾਲਾ ॥੫੫॥ ਇਮ ਦਇ 
ਦਿਸ਼ਿ ਤੋ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਜਾਮਨਿ ਜਬਹਿ ਬਿਤਾਈ। ਕੁਛਕ ਗਰਬ 
ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਉਪਜਯੋ ਹ੩ ਸ਼ੱਤ ਸਮੁਦਾਈ॥ ੫੬॥ ਸੋ ਨ ਸਹਜੋ ਗੁਰ 

_ ਅਵਗੁਨ ਮਨ ਕੋ,ਜਾਗੇ ਦੁਹਿੰ`ਦਿਸ਼ਿ ਜੋਧ।ਮੈਖ ਨਗਾਰੇ ਬਜੇ ਘੰਨੋ ਤਬਿ 
ਲਰਨ ਹੇਤੁ ਵਧਿ ਕੋਧਾ ॥ ੫੭॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਮਿ ਬੇ ਚਤੁਰਬ ਰੁਤੇ 
ਭਆਨਕ ਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । "ਭਾਵ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ 

(ਆਪ) ਤ੍ਰਿੱਖੇ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ । “ਹਵਸ,ਅਰਮਾਨ।ਧੀਰਜ ਧਾਰਕੇ। “ਬਹੁਤੇ ਬੈਠ ਸਕਣ । 



ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਸੂ ੨੯. 
__ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ (੫੩੨੪ ) 

“ਭੀਮਚੈਦ ਸ਼ੋਕ” ਪ੍ਰਮੋਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਮੂ ।। ੨੮ ॥ 
੨੯. (ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜੋਗ] । -_ 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਖੈਘਰ ਕੋ ਉਤਸਾਹ ਉਰ ਜੋਧਾ ਬਨੌਂ ਸੁਚੇਤ।ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਟ ਸਕਲ 
ਚਲਾ ਦਾਦ 

ਤਨ ਤਕਾਰੀ ਬਨ ਰਨ ਹੇਤੁ ॥ ੧॥ ਭੁਜੈਗ ਪ੍ਯਾਤ ਫੈਦ ॥ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ 

ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਆਦਾ । ਬਜੇ ਦੁੰਦਭੀ ਧੌਂਸ ਤੇ ਦੀਹ_ ਨਾਦਾ । ਕਰੀ ਕੋਟ ਕੇ 

ਅੱਗ ਮੈਂ ਓਟ ਗਾਵੀ । ਪਦਾਂਤੀ ਸਬੈ ਸਿੰਘ ਹੈਰੈ ਚਂਪ ਬਾਦੀ॥ ੨॥ ਉਤੈ 

ਜ਼ੀਨ ਪਾਏ ਪਹਾਰੀਨ ਸੈਨਾ । ਭਏ ਤਯਾਰ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਜੁੱਧ ਐਨਾ। ਕਟੋਚੀ 

ਬਡੋ ਓਤਸਾਹੈ ਧਰੈਤਾ । ਕਰਾਚੋਲ ਪਾਯੋ ਗਰੇ ਓਜਵੇਤਾ॥ ੩ ॥ ਕਸੀ 

ਢਾਲ ਕੰਧੇ ਬਡੀ ਮੋਲ ਕੋਰੀ। ਭਰੇ ਤੀਰ ਭਾਬਾ ਪਿਥੇ ਤਾਂਹਿ ਬੈਰੀ" । 

ਲਿਯੋ ਚਾਂਪ ਭਾਰੀ ਬਡੋ ਡੀਲ ਜਾਂਹੀਬਲੀ ਦੀਹ ਵਾਰੋ ਚਲਜੋ ਜੋਗ ਮਾਂਹੀ 

॥੪॥ ਮਿਲਜੋ ਭੀਮ ਚੈਦੈ ਦਈ ਧੀਰ ਬੋਲਾ । “ਪਿਖੋ ਜੁੱਧ ਮੇਰੋ ਕਰੌ 

ਨਾਂਹਿ ਹੌਲਾ” । ਰਹੋ ਪੀਠ ਪੈ ਡੀਠ ਹ੍ਰੈ ਸੈਨ ਪ੍ਰੇਰ'। ਪਲਾਵੈ ਨਹੀਂ ਜਯੋਂ 

ਤਬਾ ਘੇਰ ਵੇਰੋ? ॥੫॥ ਇਮੰ ਭਾਖਿਕੈ ਚਾਂਪ ਆਪੰ” ਟੌਕਾਰਾ । ਸਰੈ ਸੈਧਿਕੈ 
ਚੌਂਪ ਸੈਗੈ ਪ੍ਹਾਰਾ । ਲਏ ਟੋਲ ਜੋਧਾਨ ਕੇ ਬੋਲਿ ਐਸੇ “ਕਰੋਂ ਆਜ 

ਜਸੈ ਪਾਇ ਜੈਸੇ ॥੬॥ ਪਰਾਜੈ ਭਈ, ਮੈਲ ਲਾਗੀ ਮਹਾਨੀ । ਪਖਾਰੋਂ ਭਲੋ 
ਬੀਰ ਕੈ ਓਜ ਪਾਨੀ'। ਹਟੋਂ ਨ ਪਿਛਾਰੀ, ਚਲੋਂ_ ਸਾਮੁਹਾਈ । ਰਹੈ ਜੌਨ 

ਆਗੇ ਮਹਾਂ ਦੱਬ ਪਾਈ ॥ ੭ ॥ ਮਰੈ ਜੈਗ ਮੈਂ ਦੇਵ ਲੋਕੈਂ' ਪਧਾਰੈ । ਰਹੈ, 

ਕੀਰਤੀ ਲੋ ਭਲੋ ਸ਼ੱਤ ਮਾਰੈ” । ਕਰੇ ਤਯਾਰ ਤੋੜੇ ਸਮੂਹੈ ਧੁਖਾਏ । ਬਰੂਦ 
ਸ ਗੋਰੀ ਪਲੀਤੇ ਮਿਲਾਏ ॥ ੮॥ ਗਜੈ ਸੈਗ ਠੋਕੀ ਧਰੀ ਕੌਧ ਚਾਲੋ । ਗੁਰੂ 

ਕੀ ਗੜ੍ਹੀ ਕੋ ਗਏ ਆਲਬਾਲੋ।ਪਦਾਂਤੀ ਸਊਂਰੇ ਮਿਲੋ ਸੈਗ ਜੋਧਾ। ਪਰਾਜੇ 

ਭਈ ਤੋਂ ਰਿਦੈ ਧਾਰਿ ਕੋਧਾ ॥ ੯॥ ਇਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਬਰੇ ਮੋਰਚਾ ਮੈਂ । 
_ਤੁਵੈਗੇਂ ਕਸੀ ਡਾਰਿ ਗੋਰੀ ਸ ਤਾਂ ਮੈਂ । ਧੁਖੇ ਪੁੰਜ ਤੋੜੇ ਕਲੀ ਆਛ ਹੋਈ"। 

ਜੜੇ ਹੈਂ ਕਲਾ ਪੈ ਲਿਯੋ ਮੋੜ ਸੋਈ ॥ ੧੦॥ ਪਲੀਤੇ ਜਮਾਏ ਸਿਰੇਪੋਸ਼ 

“ਤਦੋਂ ਵੇਖਕੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭੱਥਾ ਭਰਿਆ । “ਤੁਸੀਂ ਹੌਲ ਨਾ ਕਰੋ । “(ਮੇਰੀ ) ਪਿੱਠ ਤੇ ਰਹੇ 
ਸੋਨ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਰਹੋ । “ਆਪਣਾ । “ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਬਲ ਗੂਪੀ ਪਾਣੀ 

ਨਾਲ ਧੋਵਾਂਗਾ । (ਅ) ਬਲ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲਾਕੇ ਧੋਵਾਂਗਾ । #ਜੇ ਬਚ ਰਹੇ ਤਾਂ 

ਭਲੀ ਤਰਾਂ ਸ਼ੱਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਲਏਗਾ । “ਘੇਰਾ ਪਾਏ ਹੋਏ । "ਤੋੜੇ ਬੁਖਦਿਆੰ ਦੇ ਅੱਗੇਂ 

ਚੰਗਾ ਗੁਲ ਨੀ ਗਿਆ । [ਕਲੀ=ਤੋੜਾ ਧੁਖਕੇ ਜੋ ਨਾਲ ਗੁਲ ਬੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ] । `. 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ( ੫੩੨੫) ਰਿਤ ੪ । ਅ੧ ੨੯, 

ਪੋਲੀਰਰਾਂਦਸਤ ਕੀਨੀ ਤੜੇ ਅੱਗ ਓਲੇਕਰੀ ਸ਼ਿਸਤ ਆਗੇ ਜਹਾਂ ਸੱਤ 
ਆਵੈਂ । ਡੋਭੇ ਤਾਤਕਾਲੈ ਤੜਾਕੇ ਉਠਾਵੈਂ ॥੧੧॥ ਤੁਵੈਗੇਂ ਚਲੀ ਆਵਤੇ 
ਸਾਮੁਹਾਈ।ਕਰੇ ਬੇਗ ਗੋਰੀ ਮਹਾਂ ਸੂੰਕ ਪਾਈ। ਅਜਾਨੰ ਸੁਜਾਨ ਤਜੈ ਜੌਨ 
ਕੌਨਾ” । ਲਗੀ ਏਕ ਚਾਹੈ ਹਤੈ ਪ੍ਰਾਨ ਤੌਨਾ।੧੨॥ਹਲਾਹਾਲ ਬੋਲੇ ਕਰਜੋ 

ਹੇਲ ਧਾਈ । ਮਨੋ ਸੈਲ ਹੂੰ ਪੈ ਘਟਾ ਢੂਕਿ ਆਈ । ਪਲੀਤੇ ਛਟਾ ਜ੍ਰਾਲ- 
ਮਾਲਾ ਉਠਾਲੋਂ । ਚਲੋ ਘੱਜ ਗੋਰੀ ਕਿ ਓਰੇ“ ਕਰਾਲੇ ॥ ੧੩॥ ਉਠੀ ਧੂਮ 
ਧਾਰਾ ਚਮੂੰ (ਓਰ ਹੋਈ । ਭਯੋ ਅੰਧ ਧ੍ਰੰਪੈ ਡਰੇ ਭਾਜ ਕੋਈ । ਤੜਾਕੇ ਮਨਹੁ 
ਗਾਜ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰੀ“/ਗਿਰੈਂ ਬ੍ਰਿੱਛ”ਜੋਧਾ ਮਚੀ ਮਾਰ ਭਾਰੀ॥੧੪॥ਉਤੈ ਓਰ 
ਤੋ ਜ੍ਰਾਲ ਬੌਨਾ” ਪ੍ਹਾਰੈਂ। ਸ਼ਿਤਾਬੀ ਕਸੈਂ; ਹਾਬ ਪੈ ਟੇਕ ਮਾਰੈਂ।ਲਗੈਅੰਗ 
ਮੈਂ ਤੋੜ ਦੋੜੇ ਬਿਹੈਡੋ।ਗਿੜੈ ਦਾੜਾਂਗੂ ਮੈਂਫੁਟੇ ਤੁੰਡ ਮੁੰਡੈ ॥੧੫॥ ਹੁਤੇ ਮੋਰਚੇ 
ਅੱਗ ਬੈਧੇ ਜਿਥਾਂਈ'।ਘਨੋ ਲੋਹ ਬਾਜਯੋਤਹਾਂ । ਧੁੰਮ ਪਾਈ।ਕੁਯੋ ਢੋਇਭਾਰੋ, 
ਜੁਟੇ ਬੀਰ ਬੈਕੇ । ਲਗੇ ਢੋਲ ਧੋਸਾਨਿ ਪੈ ਬਿੰਦ ਡੈਕੇ ॥੧੬॥ਲਲਿਤਪਦ ਵੰਦ। 
ਲਲਕਾਰੇ ਭਟ ਪੁੰਜ ਕਟੋਚੀ"' “ਕਿਤ ਕਾਤੁਰ ਹੁਇ ਤ੍ਰਾਸੇ । ਕਹਾਂ ਸਿੰਘ 
ਥੋੜੇ ਅਬਿ ਰਹਿ ਗੇ ਪਹਿਲੇ ਜੈਗ ਬਿਨਾਸੇ ॥੧੭॥ ਹੇਲ ਘਾਲਿ ਅਬਿ ਲੋਹ 

_ ਮੋਰਚਾ ਦਿਹ ਨਿਕਾਲ ਬਲ ਪਾਯੋ । ਦੁਗਨ ਦਰਬ ਕੋ ਮਨਸਬ ਕਰਿਹੈਂ 
ਬਨਹੁ ਸੂਰ ਜਸ ਛਾਯੋ? ॥ ੧੮ ॥ ਕਹਯੋ ਘਮੰਡਚੇਦ ਭਟ ਗਨ ਸੋ' ਅੱਗ 
ਆਪ ਹੀ ਚਾਲਾ। ਖਪਰਾ ਤੀਖਨ ਭੀਖਨ ਲੀਨਸਿ ਚਾਂਪ ਕਠੋਰ ਬਿਸਾਲਾਂ 
॥ ੧੯ ॥ ਐਂਚਿ ਐੱਚਿ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਛੋਰਹਿ ਬਾਨ ਮਹਾਂਨੇਂ। ਸੁਭਟ 
ਬਲੀ ਕੋ ਕਰ ਤੇ ਚਲਿ ਚਲਿ ਬੀਧਤਿ ਪਾਰ ਪਰਾਨੌੰ॥੨੦॥ਲਗੇ ਕਿਤਿਕ 
ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਜਬਿਹੁੰ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲੋਕੋ,-ਹੇਲਾਘਾਲ'"ਧਕੇਲਤਿ ਬਲ 
ਤੇ ਰਹੇ ਨ ਕੜੋਂਹੁ ਰੋਕੋ॥੨੧॥ ਜ਼ੋਰ ਮੋਰਚੇ ਪਰ ਬਹ ਦੈ ਕੈ ਸਿੰਘ ਨਿਕਾ- 
ਸਨਿ ਕੀਨੇ । ਕੋ ਮਰਿ ਗਏ, ਭਏ ਕੋ ਘਾਇਲ; ਕਿਨਹੁੰ ਓਟ ਗਢ ਲੀਨੇ ਰ 

“ਜੇਹੜਾ ਕੇਹੜਾ ਬੀ । ਇਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਏ (ਬੱਸ ਵੇਰ) ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 
ਉਸਦੇ(ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗੇ) । ਪਲੀਤਿਆਂ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਵਤ (ਦੂਰੋਂ) ਉਠਦੀ 
(ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ) । “ਮਾਨੋ ਗੜੇ । ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੜਾਕੇ (ਜੇ ਹੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ) ਮਾਨੋ ਬਿਜਲੀ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ । “ਸੂਰਮਿਆਂ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿਛ । ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ'। ੯ਧੜੈ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ““ਜਿੱਥੇ । 
੯੧ਕਟੋਚੀ ( ਰਾਜਾਂ ) ਨੇ ਸਾਂਰੇ ( ਅਪਣੇ ) ) ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ । ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 
ਝਿੱਠਾਂ( ਕਿ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਪਗ! 

ਆ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੩੨੬ ) __`ਰਿਤੁ ੪ । ਅੱਸੂ ੨੯. 

॥੨੨॥ਸਹਿ ਨ ਸਕਯੋ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ ਕਸਿ ਬੈਦੂਕ ਸੈਭਾਰੀ । ਖੈਚਲ 
ਤੁਰਾ' ਨਚਾਵਤਿ ਗਵਨਯੋ' ਤਕਹਿ ਦਾਵ ਮਤਿ ਭਾਰੀ ॥ ੨੩॥ ਇਤ 
ਉਤ ਹਯ ਕੌ ਫੇਰਿ ਨੌਰ ਕਿਯ ਪਿਖਿ ਕਟੋਚ' ਲਲਕਾਰਾ/“ਮੁਢ ਖਰੋ ਰਹ 
ਲੋਹ ਅਬੈ ਫਲ; ਤੋਂ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਮਾਰ? ॥ ੨੪॥ ਕਰਤਿ ਕਵਾਇਦ 
ਵੇਰਯੋ ਘੋੜਾ ਤਕਿ ਸ਼ੱਤ ਤਨ ਮਾਰੀ।ਧੁਖਤਿ ਪਲੀਤਾ ਉਠਜੋ ਤੜਾਕਾ ਗੋਰੀ 
ਸ਼ੁੰਕਿ ਸਿਧਾਰੀ ॥ ੨ਪੰ ॥ ਲਖਿ ਘਮੰਡਚੈਦ ਤਪਕ ਤਕੀ ਮਹਿ ਬੈਚਲ 
ਕੀਨ ਤਰੈਗਾ । ਬਚੋ ਆਪ ਜਮ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮਾਨੋ ਗੁਲਕਾ ਲਗੀ ਨ ਅੰਗਾ 
॥੨੬॥ਹਯ ਕੀ ਗੀਵ ਲਗੀ ਦੜ ਗਿਰ ਗਾ ਉਤਰਿ ਕਟੋਚਿ ਸੈਭਾਰਾ।ਭਯੋ 
ਪਦਾਂਤੀ ਤਊ ਚਾਂਪ ਗਹਿ ਧਰਿ ਧਨੁ ਮਹਿ ਸਰ ਮਾਰਾ ॥ ੨੭ ॥ ਭੀਮਚੈਦ 
ਅਵਿਲੋਕਯੋ ਹਯ ਮਿਤ ਭਯੋ ਆਪ ਕੁਛ ਆਗੇਸਭਿ ਬੀਰਨਿ ਕੋ ਪ੍ਰਰਠਿ 
ਕੀਨਾ “ਪਹੁੰਚਜੋ ਦੇਰ ਨ ਲਾਗੇ ॥ ੨੮ ॥ ਅਰਕੋ ਨਰਿੰਦ ਘਮੰਡਚੈਦ ਰਣ 
ਹੂਜਹਿ ਸਕਲ ਸਹਾਈ” । ਕਿਸਹੁ ਦਿਲਾਸਾ ਕਿਸਹੁੰ ਰਿਸ ਕਰਿ ਆਗੇ 
ਧਰਿ ਸਮੁਦਾਈ” ॥੨੯॥ ਇਤ ਤੇ ਉਮਡਿ ਖਾਲਸਾ ਸਨਮੁਖ਼ ਤਜੇ ਤੀਰ 

ਰ ਅਰੁ ਗੋਰੀ । ਹੇਲੋ ਪਰ ਹੇਲਾ ਬਡ ਘਾਲਜੋ ਰੁਪੇ ਕੋਪ ਦੁਇ ਓਰੀ ॥ ੩੦ | 
ਪਰਯੋ ਜੋਰ ਪੁਨ ਸਿੰਘਨ ਕੇਰਾ ਠਨਗੇ ਫਿਰਨ ਪਹਾਰੀਂ । ਤਬਿ ਲਲਕਾਰ _ 
ਕਟੋਚੀ ਬੈਠਜੋ ਲੇ ਕੁਛ ਓਟ ਅਗਾਰੀ ॥੩੧॥ ਤਰਕਸ਼ ਤੇ ਸਰ ਕਢ ਬ- 
ਖੋਰੇ ਉਠੋਂ ਨ ਹਟ ਹੋਂ ਪਾਛੇਤਬਿ ਗੁਲੇਰੀਆ ਆਦਿ ਸੈਲਪਤਿ ਅਰੜੋ 
ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਆਛੇ॥੩੨॥ਲੈ ਲੈ ਸਭਟ ਪਰੇ ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਮਾਰ ਮਚੀ ਇਕ- 
ਸਾਰਾ । ਗਿਰਹਿ ਮਰਹਿੰ ਦੜ= ਪਰਹਿੰ ਧਰਾ ਪਰ,ਆਇਲ ਕਰਤਿ ਪੁਕਾਰਾ 
॥੩੩॥ਦੀਰਘ ਬਲ ਘਾਲਯੋ ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਠਹਿਰ ਨ ਸਕਹਿੰ ਜੁਝਾਰੇ । 
ਤਬਯੋ ਮੋਰਚਾ ਬਰੇ ਲੋਹਗੜ; ਕੌ ਥਿਰ ਦ੍ਰਾਰ ਅਗਾਰੇ ॥ ੩੪ ॥ ਬਹੁਰ 
ਨਿਕਟ ਕਰਿ ਹੇਲਾ ਘਾਲਣ, ਰੁਪਯੋ ਘਮੰਡੈ ਚੈਦੈ । ਬਾਨ ਸਕਾਸੜ 
ਛੋਰਤਿ ਸਨਮੁਖ ਢੁਕੇ ਆਨਿ ਭਟ ਬ੍ਰਿੰਦੰ॥ ੩੫ ॥ ਸਰਬ ਗਿਰੀਸ਼੍ਰ ਭੀਮ- 
ਚੈਦ ਜੁਤਿ ਓਰੜਿ ਗੜ੍ ਪਰ ਆਏ। ਸੈਲੋ, ਤੋਮਰ,ਤੀਰਨ, ਤਪਕਾਂ ਮਾਤਿ 
ਮਾਰਿ ਬਰਖਾਏ॥੩੬ ॥ ਕਰੇ ਸਿੰਘ ਘਦਲ ਬਹੁ ਤਬਿ ਹੀ ਥਿਰੇ ਲੋਹਗੜ 

'ਪੇੜਾ । ਦਕਟੋਚੀਏ ਨੂੰ । ੧( ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ) ਕਵਾਇਦ ( ਦੇ ਦਾਉ ਫੇਰ ) ਕਰਕੇ । $ਸਾਰੇ 
ਤਤ ਨਿਤ ਦਿੱਤੇ । “ਧਰੈ ਕਰਕੇ। “ਨੇੜੇ ਹੋਕੇ 

“_ਹਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ । ਰੀ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੩੨੭ ) ਰਿਤੁ ੪ । ਅਸੂ ੨੯. 

ਮਰਹੀ। ਨਿਕਸਨ ਦੇਤਿ ਨ ਵਹਿਰ ਕਟੋਚੀ ਸੁਭਟ ਹਜ਼ਾਰਹੁ ਪਾਹੀ॥੩੭॥ 

ਜਹਿੰ ਜਹਿੰ ਮਰੇ ਪਰੇ ਨਹਿਂ ਦੀਖਹਿੰ ਕੂਕਰ ਜੰਬੁਕ ਖਾਏ । ਹੜ ਹੜ ਹਸੈਂ 

ਮਸਾਨ ਜੁੱਧ ਥਲ ਧਖਿ ਧੁਖਿ ਉਠਿ ਸਮੁਦਾਏ ॥ ੩੮॥ ਕਹੌ' ਕਹਾਂ ਲਗਿ 

ਬਡ ਘਮਮਾਨਾਂ ਭਯੋ ਜੁੱਧ ਤਬਿ ਘੋਰਾ। ਘਾਲਿ ਘਮੰਡ” ਘਮੰਡਚਦ ਬਹੁ; 

ਲੱਜਤਿ ਮੁਖਿ ਨਹਿੰ ਮੋਰਾ॥ ੩੯ ॥ਭੂਤ ਪ੍ਰਤ ਨਾਚਤਿ ਅਰ ਗਾਵਤਿ 

ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਰਨ ਹੇਰਾ । ਕਾਕ ਕੈਕ ਕੀ ਕੂਕੈ ਕੂਕੀ ਸੁਨੀਅਤਿ ਭੀਮ 

ਬਡੋਰਾ£॥ ੪੦॥ ਗਿ੍ੱਧ ਬਿਿੱਧ ਮੰਡਰਾਵਤਿ ਪੁੰਜੈ ਸ਼ਰੋਣਤ ਬਹਿ ਬਹੁ ਚਾਲਾਂ । 

ਫਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨਨ ਕੇ ਪਟ ਫਰਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਂਸ ਬਿਸਾਲਾ ॥੪੧॥ ਤ੍ਰਿਪਤ 

ਭਏਜੋਧਾ ਤਬਿ ਲਰਿ ਲਰਿਕਰਿਕਰਿ ਓਜਬਡੇਰਾ।ਮਰੇਹਜ਼ਾਰਹੁਂ ਘਾਇਲ 

ਹਰੈ ਕੈ, ਥਕਯੋ ਬੋਲ ਬਹੁ ਟੇਰਾਂ“ ॥ ੪੨॥ ਪਰੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਗਨ ਬਿਖਰੇ ਜਹਿਂ 

ਕਹਿ ਤੌਮਰ ਤੀਰ ਤੁਢੈਗਾ । ਖੜਰ; ਸਿਪਰ; ਜਮਧਰ ਬਹੁ ਖੰਜਰ 

ਕਿਤਿਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤਨ ਸੈਗਾਂ ॥੪੩॥ ਮਰੇ ਤੁਰੇਗ ਪਰੇ ਜੁਤਿ ਜ਼ੀਨਨਿ ਤਰ 

ਉਪਰੰਗਨ ਲੋਥਾਂ। ਕਿਤਿਕ ਸਉਰ ਮਰੇ ਅਸ ਛੂਛੋ 'ਢੌਰਤਿ ਪਗ ਤੇ ਪੋਥਾਂ 

। ੪੪॥ ਸਗਰੇ ਬਾਸਰ ਮਚੀ ਲਰਾਈ ਭਾ ਤਬਿ ਸੈਧਕਾਂ ਕਾਲਾ । ਉਠਨ 

ਲਗੋ ਜਬਿ ਨ੍ਰਿਪਤ ਕਟੋਚੀ ਛੁਟੀ ਤੁਫੈਗਕਰਾਲਾ॥੪੫॥ਬਚਮੋ ਮਰਣ ਤੋ 

ਘਾਇਲ ਹਰੈ ਕਰਿ ਪੁਨ ਤਤਕਾਲ ਪਲਾਯੋ । ਸਨ ਸਨ ਤਬਿ ਹਟੇ ਪਹਾਰੀ 

ਬਕਤਿ ਲੋਹ ਬਰਖਾਯੋ ॥ ੪੬ ॥ ਭੀਮਚੈਦ ਮੁਰਬਾਵਤਿ ਮੂਰਖ ਹਟ 

ਪਹੁੰਚੋ ਨਿਜ ਡੇਰੇ । ਸੈਗ ਘਮੰਡਚੇਦ ਲੇ ਘਾਇਲ ਚਿੰਤਾ ਧਰਤਿ ਘਨੌਰੇ 

॥ ੪੭ ॥ ਸਗਲ ਚਮੂੰ ਜੀਵਤਿ ਜੋ ਬਚ ਰਹਿ ਥਕਤ ਹੋਇ ਕਰਿ ਆਏ । 

ਘਾਯਲ ਕੇਤਿਕ ਨੀਠ ਨੀਠ ਕਰਿ ਪਹੁੰਚੇ ਦੁਖ ਬਿਕੁਲਾਏ ॥ ੪੮॥ 

ਸ਼ਰੋਣਤ ਸੈਗ ਰੈਗ ਮਹਿ ਰੇਗੇ ਤਨ ਪਰ ਜਮਜੋ ਬਿਸਾਲਾ । ਪਰੇ ਕਰਾਹੈਂ 

ਮਾਰ ਮਚੀ ਬਹੁ ਕਰਿ ਪਗ ਟੁਟੇ ਕਰਾਲਾ ॥੪੯॥ ਇਤ ਸਭਿ ਸਿੰਘਨ ਕਰੇ 

ਮਕਾਣਨਿ ਘਾਇਲ ਮੰਚਨ ਪਾਏ । ਮਰੇ ਜਿਤਿਕ ਸੁਰ ਲੋਕ ਪਧਾਰੇ ਦਾਹ 

ਕਰੇ ਇਕ ਥਾਏਂ ॥੫੦ ॥ ਪੰਰ ਲੋਹਗੜ ਬਜਹਿ ਨਗਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਫਤੇ ਰਿ ਅਤ. ੨ 

੧ਜੁਧ ਭੂਮੀ ਵਿਚ । “ਭਾਵ ਜੁੱਧ ਕੀਤਾਂ । ਬਮਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ (ਡਰਦੇ ਨੇ) ਮੂੰਹ ਨਾ 

ਮੋੜਿਆ। “ਬਹੁਤ _ਭਜਾਨਕ ਕੂਕਾਂ _ਕਾਂਵਾੰ ਤੇ ਕੌਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਂਦੀਆੰ _ਸੁਣੀਦੀਆਂ 

ਹਨ । “ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਫੀ ਬਕ ਗਏ । $ਹੇਠ ਉੱਤੇ । “ਲਿਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ( ਲੋਬਾਂ
 ਦੇ 

ਉੱਤੋਂ ਦੀ) [ਪੰ:, ਪੋਥ=ਪੁਸਤਕ, ਢੇਰ; ਸਮੂਹ, ਸਬਾਰ ਯਾ ਲਿਟੀ ਪਈ ਸ਼ੈ] । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੩੨੮ ) ਰਿਤੁ ੪ । ਅਸੂ ੩੦. 

ਬੁਲਾਵੈਂ । ਜਿਨ ਕੇ ਮੋਹ ਨ ਸ਼ੋਕ ਕਹਾਂ ਹੁਇ;ਸਿੱਖੀ ਸਦਾ ਕਮਾਵੈਂ ॥੫੧॥ 
ਸ਼ੀ ਕਲਗੀਧਰ ਕੇ ਢਿਗ ਗਮਨੇ ਕੇਤਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨਾਂ। ਅਪਰ ਲੋਹ- 
ਗੜ ਮੈ ਦਿਢ ਬਾਸਹਿੰ ਗੁਰ ਪਗ ਮਹਿੰ। ਚਿਤ ਦੀਨਾ॥੫੨॥ ਜੁੱਧ ਬਾਰਤਾ 
`ਸਰਬ ਸੁਨਾਈ “ਆਜ ਕਟੋਚੀ ਰੋਹਾ' । ਪੁੰਜ ਹੇਲ ਘਾਲਜੋ ਦਹਿ ਦਿਸ਼ਿ 
ਤੇ ਬਜਯੋ ਲੋਹ ਸੋਂ ਲੋਹਾ ॥ ੫੩ ॥ ਰਹਜੋ ਪ੍ਰਬਲ ਜਬਿ ਉਠਨਿ ਲਕੋ 

ਤਹਿ ਗੁਲਕਾ ਲਗੀ ਕਿਥਾਈਂ' । ਜੋਧਾ ਪੁੰਜ ਸੈਗ ਲੋ ਗਮਨਜੋ' ਗਏ ਮੁਵ 
ਪਛਤਾਈ॥੫੪॥ਪੁਭੁ ਜੀ ਘਇਲ ਸਿੰਘ ਭਏ ਬਹੁ; ਸਾਲਪੱਤ ਪਠਵਾਵੇ । 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਤਨ ਪੀਰਾਂ ਹਰੀਅਹਿ ਹੋਇ ਸਹਾਇ ਬਚਾਵੈ? ॥ ੫੫ ॥ 

ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭਿ ਕੌ ਦੇ ਧੀਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਏ । ਹਿਤ 

ਘਾਇਲ ਅਰ ਸਭਿ ਸਿੰਘਨ ਹਿਤ ਵਸਤੁ ਸਮੂਹ ਪਠਾਏ ॥ ੫੬ ॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰਿ ਚਤੁਰਬ ਰੁੱਤੇ 'ਜੈਗਾਂ ਪ੍ਰਮੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਏਕ ਉਨ- 
ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਐਸੂ ॥੨੯॥ ੦. [ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤੀ । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਨਿਸ ਮਹਿ ਮਿਲੋ ਗਿਰੀਸ਼ ਸਭਿ ਜਹੇ ਕਟੋਚ ਮਹਿਪਾਲ । ਭੀਮ- 

ਚੈਦ ਭੀ ਤਹਿ ਗਯੋ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਜਾਲ ॥੧॥ ਢੌਪਈ ॥ ਪੰਮਾ ਆਦਿ ਵਜ਼ੀਰ 

ਅਨੇਕ । ਮਿਲੇ ਸਿਆਣੇ ਸੁਮਤਿ ਵਿਵੇਕ । ਸਭਾ ਬਿਸਾਲ ਸਮੂਹ ਲਗਾਈ। 

ਬਾਰ ਮਸਾਲਾਂ ਬਹੁ ਜ੍ਰਲਤਾਈ ॥ ੨॥ ਭੀਮ ਚੈਦ ਮਤਿਮੰਦ ਗੁਮਾਨੀ । 
ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਵਤਿ ਗਿਰਾ ਬਖਾਨੀ । “ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਤੇ ਲਰ ਰਹੇ । 

ਨਹੀਂ ਮਨੋਰਥ ਕਯੋਂ ਹੂੰ ਲਹੇ ॥ ੩॥ ਦਿਵਸ ਮਾਂਸਤੇ ਅਧਿਕ ਬਿਤਾਏ । 

ਲਰਤਿ ਰਹੇ ਗਨ ਸੁਭਟ ਖਪਾਏ।ਰਾਜ ਨੀਤਿ ਕੇ ਚਤੁਰ ਉਪਾਇ'।ਸਕਲ 

ਬਿਚਾਰਹੁ ਚਿਤ ਕੋ ਲਾਇ ॥ ੪ ॥ ਬਡੋ ਬਹਾਦਰ ਕੋਸਰਿ ਚੈਦ । ਭਾਉ- 

ਜਮਤੁੱਲਾ ਸੁ ਬਿਲੋਦ। ਢੋਨ ਹੁੰ ਜੋਧਾ ਮਰੇ ਜੁਬਾਰੇ। ਮੀਏਂ ਅਰੁ ਰਾਣੇ ਗਨ 

ਮਾਰੇ ॥ ੫॥ ਕਹਿੰ ਲੌ ਗਿਨੀਅਹਿ ਸਭਿ ਤੁਮ ਜਾਨੋ' । ਸਰਯੋ ਨ ਕਾਰਜ 

ਮਰੇ ਮਹਾਨੋ । ਸ਼ਾਮ, ਦਾਮ, ਅਰੁ ਭੇਦ ਨ ਭਯੋ । ਦੇਡ ਉਪਾਇ ਚਤੁਰਥੋ 
ਕਿਯੋ ॥੬॥ ਇਹ ਤੈਂ ਤੇ ਪਾਛੇ ਬਨੇ ਆਵਤਿ । ਸੋ ਹਮ ਪ੍ਥਮ ਕੀਨਿ ਮਨ 

ਭਾਵਤਿ“ । ਕਛ ਥੋਰੋ ਨਹਿੰ ਭਯੋ ਬਿਚਾਰੋ । ਪਸਰੜੋ ਸ਼ੋਕ ਦੇਸ਼ ਗਿਰ ਸਾਰੋ 

॥ 7॥ ਪ੍ਰਥਮ ਕਰਨਿ ਜੋ ਚਹੀਯਤਿ ਤੀਨ£। ਸੋ ਅਬਿ ਕਰਹੁ ਬਿਚਾਰ 

“੍ਕੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਕਟੋਚੀ ਅਜ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਰਿਹਾ । ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਹਟਣ ਲਗਾ 
(ਜੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ) । “ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਉਪਾਵ । “ਭਾਵ ਦੈਡ ਜੇ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, 

ਸ਼ਾਮ, ਦਾਮ, ਭੇਦ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। $ਭਾਵ ਸ਼ਾਮ; ਦਾਮ ਤੇ ਭੇਦ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੩੨੯) . _ਰਿਤੁ ੪ । ਅਸੂ ੩੦. _ 

ਪ੍ਰਬੀਨ । ਦੈਡ ਉਪਾਇ ਤਯਾਗ ਕਰਿ ਅਬੈ । ਸ਼ਾਮ ਆਦਿ _ਕੋ ਕੇਰੀ ਕੋ ਕਰੀਅਹਿ 
ਸਬੈ॥੮॥ਇਤੋਜੁੱਧ ਕਰਿ ਕ੍ਰੱਧ ਵਿਰੁੱਧੇ'।ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਆਨੰਦਪਰਿ ਰੁੱਧੇਂ। 
ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋ ਨਹਿ ਦਿੰਤ।ਆਨਿ ਮਿਲਹਿੰਸਿਖ ਬਹੁਰਬਿਅੰਤਾ 
॥੯॥ ਨਹਿਨ ਚਮੂ ਕੀ ਚਾਹਿ ਬਿਸਾਲਾ । ਬਿਨਾ ਹਕਾਰੇ ਆਵਤਿ ਜਾਲਾ । 
ਬਹੁਰ ਦਰਬ ਕੀ ਕਮੀ ਨ ਕਬਿਹੂੰ । ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਆਨਹਿਂ ਸਿਖ ਸਭ ਹੈ 
॥੧੦॥ਰਹੀ ਲਰਾਈ ਲਖਹ ਘਨੌਰੀ। ਨਹਿ ਕਾਯਲ” ਹੋਯਸਿ ਕਿਸ ਬੇਰੀ। 
ਨਿਤ ਉਤਸਾਹ ਅਧਿਕ ਬਿਰਧਾਵਾ । ਕਿਮ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਚਹੋਂ'` ਛੁਟਾਵਾ 
| ₹੧ ॥ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਕੀ ਲਾਖਹੁੰ ਅਨੀ । ਜਿਤ ਕਿਤ ਤੇ ਮਿਲਿ ਆਵਹਿ 
ਘਨੀ । ਭੀਮ ਬਿਸਾਲਾ ੩੫ ਸੈਬੂਹਾ । ਘੇਰਿ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਘਾਲਹਿੰ ਹੂਹਾ£ 
| ੧੨॥ ਤਿਨ ਕੇ ਸੈਗ ਭਿ ਲਰਤਿ ਨ ਹਾਰੈ। ਅਨਿਕ ਸਿੰਘ ਰਣ ਕਰਿ 
ਮਰਿ ਮਾਰੈ । ਅੰਨ ਆਦਿ ਜੇ ਹ੍ਰੈ ਨ ਪੁਵੇਸ਼ਨ।ਦਿਵ ਘਰਾ ਘਾਲਹਿੰ ਅਵਿਸ਼ੇ- 
ਸ਼ਨ“ ॥੧੩॥ ਕਈ ਮਾਸ ਮਹਿੰ ਕਾਇਲ ਹੋਇ । ਤੋ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਤਯਾਰੀ 
ਸੋਇ । ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਹੁ ਕੀ ਸੈਨ ਘਨੋਰੀ। ਨਹਿ ਸਰਿ ਹੋਇ, ਭਲੋ ਮੈਂ ਹੇਰੀ 
॥ ੧੪॥ ਅਬਿ ਤੋਂ ਹਟਨਿ ਜੈਗ ਤੇ ਜੋਗ । ਮਰੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਹੀ ਘਯਲ ਲੋਗ । 
ਸ਼ੁਮਤ ਸਪੁਰਨ ਸੈਨ ਬਿਸਾਲਾ । ਲਰਤਜੋ ਬੀਤ ਗਏ ਚਿਰ ਕਾਲਾ ॥ ੧੫॥ 
ਹੈਡੂਰੀ ਅਰੁ ਚੈਦੁ ਘਮੰਡ। ਘਾਇਲ ਪਰੇ ਬੀਰ ਬਰਬੈਡ? । ਕੌਨ ਅੱਗ੍ਣੀ" 
ਹੁਇ ਅਬਿ ਲਰੈ। ਤਊ ਲਖੋ, ਕਾਰਜ ਨਹਿੰ ਸਰੈ! ॥੧੬॥ ਗ੍ਰਾਲੇਰੀ ਅਰੁ 
ਮੰਡਸਪਤੀ।ਕਰਿ ਬਿਚਾਰ ਬੋਲੇ ਬਡ ਮਤੀ।“ਨਾਹਕ ਜੋਧਾ ਲਰਿ ਮਰਵਾਏ। 
ਖਰਚਜੋ ਦਰਬ ਨ੍ਿਪਨ ਸਮੁਦਾਏ॥ ੧੭ ॥ ਭਯੋ ਬਸਰਥ ਕੋ ਕਾਜ ਨ 
ਸਰਜੋ । ਤੈਸੇ ਚੈਦ ਕੇਸਰੀ ਮਰਕੋ।ਹਟਨੋ ਉਚਿਤ ਬਿਚਾਰੀ ਨੀਕੇ।ਇਸ ਮੈਂ' 
ਭਲੋ ਅਹੈ ਸਭਿ ਹੀ ਕੇ ॥ ੧੮ ॥ ਬਿਨਾਂ ਲਰਨ ਤੇ ਅਪਰ ਉਪਾਇ । ਕਰੈ 
ਸਰਬ,ਲੋਂ' ਪੁਰੀ ਛੁਟਾਇਨਪਾਪੀ ਪੰਮੇ ਤਬਹਿ ਉਚਾਰੀ। “ਕਰਹੁ ਨ ਚਿੰਤਾ 
ਰਿਦੈ ਮਝਾਰੀ ॥ ੧੯ ॥ ਏਕ ਜਤਨ ਮੈਂ ਕਰਿਹੋਂ ਐਸੇ । ਛੋਰਿੰ ਅਨੰਦਪੁਰਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਜੈਸੇ । ਅਬਿ ਸਭਿ ਗਮਨਹੁੰ ਨਿਜ ਨਿਜ ਦੇਸ਼ । ਕਰਿ ਅਰਾਮ 
ਕੋ ਤਜਹ ਕਲੇਸ਼ ॥ ੨੦ ॥ ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕੋ ਕਰੀਅਹੁ ਕੁਚ। ਸਭਿਨਿ 

“ਫ਼ੋਧ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪਾ ਲਿਆ । ੧ਰੋਕਿਅ ਹੈ। ਤੰਦੁਖੀ, ̀  ਤੈਗ, (ਅ, ਕਾਇਲ=ਮੰਨਣ 
ਵਾਲਾ । ਪੰਜਾਬੀ, ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਹਾਰਿਆ, ਵਯਾਕੁਲ, ਤੋਗ । ਬਹਲ । “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ । 
੬੩ਗ ਹੇ ਜਾਵੇਗਾ । “ਬਲਵਾਨ । ਐੱਗੇ ਹੋਕੇ । ਆਗੂ ਹੇਕੇ [ਮੈਸ:,ਅਗੂਣੀ=ਪਹਿਲਾ, ਮੁਖੀ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____( ੫੩੩੦) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਸੂ ੩੦. 

ਸੈਭਾਲਹੁ ਜਾਇ ਪਹੂਚਿ”। ਇਮ ਹੀ ਮਤਿ" ਘਮੰਡ ਚੈਦ ਮਾਂਨਾ । ਚਢਿ 
ਝੰਪਾਨ” ਸੁ ਤਬਹਿ ਪਯਾਨਾ॥੨੧॥ ਘਾਇਲ ਅਪਰ ਸਕਲ ਨਿਸ ਮਾਂਹੀ । 

ਆਦਿ ਹੈਡੁਰੀ ਟਿਕਹਿੰ ਸ ਨਾਂਹੀ।ਲੋ ਲੇ ਠਿਜ ਸਮਾਜ ਕੋ ਚਲੋ।ਧਰੀ ਮੌਨ 

ਮਖ ੩; ਨਹਿੰ ਮਿਲੋਂ ॥ ੨੨॥ ਜਾਮਨਿ ਮਹਿੰ ਗਮਨੇ ਦੁਖ ਲਹੇ । ਬਿਖਮ 

ਪੰਥ ਗਿਰ ਗਨ ਕੋ ਅਹੇ । ਸਾਵਧਾਨ ਜੇ ਹੁਤੀ ਪਦਾਂਤੀ । ਅਰੁ ਅਸਵਾਰ 

ਜਿ ਹੁਏ ਨ ਹਾਤੀ॥ ੨੩॥ ਸੋ ਸਭਿ ਭੀਮਚੈਦ ਨੇ ਰਾਖੇ । “ਚਲੋਂ' ਪ੍ਰਾਤਿ 
ਮੈ” ਇਮ ਅਭਿਲਾਖੇ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਕੇਂਤਿਕ ਸੋਏ। ਕੋ ਬਿਰ ਰਹੇ 

ਸੁਚੇਤੀ ਹੋਏ॥ ੨੪॥ ਤਿਮ ਹੀ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ ਮਾਂਹੀ । ਕੇਤਿਕ ਸੁਪਤੇ 
ਕੋਤਿਕ ਨਾਂਹੀ।ਜ੍ਰਾਲਾਬਮਣੀ ਰਹੇ ਚਲਾਵਤਿ । ਦੂਰ ਦੂਰ ਲੋ ਸ਼ੱਤ ਤਕਾ- 
ਵਤਿ॥੨੫॥ ਜਬਿਹੁ ਦੋਇ ਘਰੀ ਨਿਸ ਰਹੀ । ਕੂਚ ਕਰਨ ਕੀ ਚਿੰਤਮਹਿੰ 

ਚਹੀ। ਜ਼ੀਨ ਤੁਰੈਗਮ ਪਰ ਤਬਿ ਡਾਲੋ । ਜੇ ਕੁੰਚਰ ਤਿਨ ਹੌਦਾ ਘਾਲ 

॥੨੬/ਤੂਸ਼ਨ ਹੀ ਸਭਿ ਕੀਨਸਿ ਤਜਾਗੀ।ਤੈਬੂ ਸਹਤਿ ਕਨਾਤ ਉਖਾਰੀ । 
ਲਾਦ ਦਿਯੇ,ਸੋ ਪ੍ਥਮ ਪਯਾਨੇ । ਆਪ ਤਯਾਰ ਹੁਇ ਥਿਰਯੋ ਸਥਾਨੰ॥੨੭। 

ਤ੍ਸਤਿ ਤੁਵੈਗੇ' ਸਭਿ ਕਸਵਾਈ । ਖਰੋ ਰਹੜੋ ਅਰਣੋਦੈ ਤਾਂਈਂ । ਸਗਰੀ 

ਵਸਤ ਮੈਕਾਲਿ ਚਲਾਈ। ਆਪ ਚਵਰਯੋ ਧੋਂਸਾ ਵਜਵਾਈ ॥੨੮॥ਤਬਿ ਸੁਧਿ 
ਭਈ ਲੋਹਗੜ ਆਇ। “ਚਲੋ ਪਹਾੜੀ ਲਾਜ ਗਵਾਇ! । ਤਤਛਿਨ ਜ਼ੀਨ 

ਹਯਨਿ ਪਰ ਡਾਲੇ। ਭਏ ਅਰੁਢਨਿ ਤੁਪਕ ਮੈਭਾਲੇਂ ॥ ੨੯ ॥ ਉਦੇ ਸਿੰਘ 
ਤੇ ਆਦਿਕ ਜੋਧਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰੋਧਾ । ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ 
ਧਵਾਯੋ ਘੋਰਾ । ਆਠਨਮ ਸਿੰਘ ਚਲਜੋ ਰਿ੫ ਓਰਾਂ ॥ ੩੦ ॥ ਪ੍ਰਥਮ ਸੈਂਕਰੇ 

ਹੀ ਮਿਲਿ ਗਏ । ਜ੍ਰਾਲਾਬਮਣੀ ਦਾਗਤਿ ਭਏ । ਬਹੁਰ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਹਰੈ ਗੇ 

ਸਿੰਘ । ਜਨੁ ਗਜ ਦਲ ਪਰ ਦੌਰੇ ਸਿੰਘ? ॥੩੧॥ ਮਿਲਤਜੋਂ ਐਸੀ ਮਾਰਿ 

ਮਚਾਈ । ਚਲਣਿ ਦੁਹੇਲਾ ਭਯੋ ਤਿਥਾਂਈ । ਭੀਮਚੇਦ ਪਰ ਘਾਲੀ ਭੀਰ'/ 

ਛੂਟੀ ਗੁਲਕਾਂ ਤੋਮਰ 3 ਤੀਰ॥੩੨॥ਢਾਹ ਲੀਏ ਕੋਤਿਕ ਤਬਿ ਘੋਰੇ। ਤਜੀਹਿ 

ਤਿਸਹਿ ਜੋ ਦੈ ਕਰ ਜੋਰੇ । ਨਾਂਹਿ ਤ ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰਨਿ ਲਾਗੇ । ਮਦਮੋ 

ਜੁੱਧ ਭੇ ਆਰਨ ਬਾਗੇ= ॥੩੩॥ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਸੁਨਿ ਸੁਧਿ ਸਾਰੀ। “ਹਤੈ 

ਸਿੰਘ ਭਜ ਚਲੇ ਪਹਾਰੀ।ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਪਤੇ ਪਠਾਏ। “ਭਾਜੇ ਪੀਠ 
ਰਿ ਦੀ ਲੀ 'ਡੀੜਾ ਪਾ ਦਿਤੀ । $ਕਪੜੇ 
05੨ ਹੈ ਗਏ । 



_ ਗਰ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ।____(੫੩੩੧) __ਰਿਤੁਸ।ਅੱਸੂ੩੦. 
ਨ ਪਰੀਅਹਿ ਧਾਏ” ॥੩੪॥ ਆਛੇ ਆਛੇ ਸਿੱਖ ਪਠਾਏ । ਜਾਇ ਤਿਨਹੁ 

ਸਗਰੇ ਸਮੁਝਾਏ । “ਕਯੋਂ ਨਾਹਕ ਘਾਲਹੁ ਘਮਸਾਨਾ। ਹਟਹੁ ਪੁਰਝੂ ਅਸ 

ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾਂ ॥੩੫॥ ਨਾਂਹਿ ਤ ਭੀਮਚੈਦ ਕੇ ਘਰ ਲੋਂ। ਲੂਟਨਿ ਮਾਗੰਨ 

ਬਨਹਿ ਸੁ ਦਰ ਲੌ” । ਅਬਿ ਆਗੇ ਜਾਨੋਂ ਨਹਿੰ ਬਨੰ । ਭਾਗੇ ਕੌ ਨਾਹਿਨ 

ਰਿਪੁ ਹਨੈਂ? ॥ ੩੬ ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਫਤੇ । ਗਰਜੋ ਧੁਨਿ ਉਚੀ 

ਤੇ ਅਤੇ।ਕਿਤਿਕ ਤੁਰੈਗ ਲੂਟ ਕਰਿ ਲਕਾਏ। ਆਯੁਧ ਛੀਨੇ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਪਲਾਏ 
॥੩੭॥ ਹਟਿ ਆਏ ਬਡ ਬਜਤਿ ਨਗਾਰੇ । ਪੁਨ ਸੁਖੇਨ ਹੀ  ਸ਼ੱਤ੍ਰਸਿਧਾਰੇ। 

ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਪਰਿ ਗ੍ਰਾਮਨ ਮਹਿ ਰੌਰਾ । ਪੋਰਨ ਰੁਦਨ ਹੋੜਿਂ ਸਭਿ 

ਣੌਰਾ॥ ੩੮ ॥ ਭੀਮ ਚੈਦ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਪਛੁਤਾਵਤਿ । ਚਿਤਵਤਿ ਚਿੰਤਾ 

ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਵਤਿ । ਪੰਹੁੰਚਜੋ ਤਬਿ ਅਪਨੀ ਰਜਧਾਨੀ । ਹੌਗਾ ਭਯੋ ਬਹੁਤ 

ਅਭਿਮਾਨੀ॥੩੯॥ਇਤ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਖਾਲਸਾ ਆਯੋਵਤੇਪਾਇ ਕਰਿ ਬਹੁ _ 

ਹਰਖਾਯੋ। ਸ਼ਸਤਨਿ ਸਹਿਤ ਸੁ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾ।ੜ੍ਰਿਪਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਗੁਰ ਕਰੀ 

ਵਿਸ਼ੇਖਾ ॥੪੦॥ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦਨ ਪਰ ਸਿਰ ਧਰਿ ਧਰਿ । ਬਿਰਯੋ ਖਾਲਸਾਂ 

ਬੈਦਨ ਕਰਿ ਕਗਿਸਭਿ ਦਿਸ਼ਿ ਦੇਖਤਿ ਪਰਭੂਉਚਾਰਾ“ਜਬਿਜਾਨੀਹ ਰਿਪ 

ਕੋ ਭਜ ਹਾਰਾ॥੪੧॥ਤਬਿ ਤਿਨ ਗੈਲ ਨ ਪਰੈ ਕਦਾਈ।ਇਹੀ ਨੀਤਿ ਸ਼ੁਭ 

ਨਰਨ ਬਤਾਈ।ਸ਼ਸਤੁ ਗਹੇ ਰਿਪੁ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇ । ਤਿਸ ਕੋ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟੀਂ ਵੇਯ 

ਨ ਕੋਇਂ॥੪੨॥ਧਰਮੰ ਜੁੱਧ ਕੋ ਨਿਤ ਅਨੁਰਾਗੋਕਲੇ ਨਰਨਿ ਕੋ ਮਗ ਕੌ 

ਲਾਗੋ।ਸਿੱਖੀ ਧਰਹ ਸਿਦਕ ਨਹਿ ਹਾਰਹ।ਸੱਤਿਨਾਮਜਪ ਜਨਮ ਸੁਖਾਰਦ 

॥੪੩॥ਕਰਿਹੈ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ । ਸਭਿਹਿਨ ਪਰ ਹ੍ਰੈ ਬਲੀ ਬਡੇਰਾ। ਸ੍ਰੀ 

ਅਸਿਕੋਤ ਕਾਲਕਾ ਮਾਈ।ਹਇਿ ਹੈ ਤੁਮਰੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ? ॥ ੪੪ ॥ ਇਮ 

ਕਹਿ ਕਰਿ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸਾ । ਫਤੇ ਲਈ ਕਰਿ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਬਿਨਾਸ਼ਾਂ । 

ਘਾਇਲ ਸਭਿ ਹੋਏ ਸਵਧਾਨਾ।ਸਾਲਪੱਤ੍ਰ ਦੇ ਸੁਖ ਕੌ ਠਾਨਾਂ ॥ ੪੫॥ ਜੁੱਧ 

ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਇਹ ਪਵੈ । ਕਿਥੋਂ ਸੁਨਾਇ ਸੁਨੋ ਸੁਖ ਬਢੈ । ਗੁਰ ਕੌ ਸਿਦਕ 

ਰਿਦੈ-ਮਹਿਂ ਪਾਵੈ । ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਕੁਮਤਿ ਮਿਟਾਵੈ॥੪੬॥ਪਾਧੜ। ਛੈਂਦ ॥ 

ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਸਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ । ਤਿਨ ਸੁਜਸ ਪਵਹਿ ਕੌ ਸੁਨਹਿੰ ਸਿੰਘ 

` ਬਿਨਤੀ ਭਠੰਤਿ ਮੈਤੋਖਸਿੰਘ/ਮ੍ਰਿਗ ਪਾ੫ ਹਨਨ ਕੋ ਮਨਹੂੰ ਸਿੰਘ॥੪੭॥ 

ਪੂਜਨ ਰੇ ਮਗਰ ਦੌਕਕੇ ਲੇ ਪਉ) “ਦਰਵਾਜੇ ਤਕ । 5ਕੋਈ ਪਿੱਠ ਨਾ ਦੇਵੇਂ । 5ਮਾਨੋਂ ਸਿੰਘ 

`ਹੈ (ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ) ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਮਿਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੩੩੨) ਰਿਤੁ ਬ । ਅੰਸੂ ੩੧, 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਚਤੁਰਥ ਰੁੰਤੇ “ਖਾਲਸਾ ਜੀਤਾਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ 
ਅੰਸੂ ॥੩੦॥ ___ ੩੧, [ਭਾਈ ਆਸਾਂ ਸਿੰਘ]। __ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਜਹਿ ਕਹਿ ਦਿਸ਼ਿ ਪਸਰਜੋ ਸੁਜਸ ਸਿੰਧ ਮੇਖਲਾ ਭੂਮ।“ਭਯੋ ਪੰਥ 
ਸ਼ਭ ਖਾਲਸਾ ਘਾਲੀ ਸੈਲਨਿ ਧੁਮ ॥੧॥ਲਲਿਤਪਦਛੰਦ।। ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਰਾਜੇ 
ਬਾਈਧਾਰਨ ਪਰਜਾ ਸਹਿਤ ਸਭਿ ਜੋਧਾ । ਤੀਨ ਲਾਖ ਗਿਨਤੀ ਮਹਿ 
ਇਕਬਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰ ਕਰਿ ਕ੍ਰੋਧਾ ॥ ੨ ॥ ਕਰੀ ਢੂਕ ਅਰੁ ਕਰੀ ਢੋਇ 
ਕਰਿ ਹੇਲਾ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਘਾਲਾ'। ਅਲਪ ਖਾਲਸਾ ਆਨੰਦਪੁਰਿ ਮਹਿ 
ਬਾਲ ਬਾਲ ਦਰਾਂ ਠਾਲਾ ॥ ੩ ॥ ਮਰਦ ਗਰਦ ਮਹਿ ਮਿਲੇ ਜ਼ਰਦ ਮੁਖ 
ਹਰਦ ਰੈਗ ਹਰੈ ਭਾਗੇਦੁਰਦ ਦਰੇ ਤਨ“ਘਾਵ ਦਰਦ ਭਾ ਥਿਰੇ ਨ ਸਿੰਘਨ 
ਆਗੇ”॥ ੪ ॥ ਜਿਤ ਕਿਤ ਕਹਤਿ- “ਮੰਦ ਗਿਰਪਤਿ ਅਤਿ ਮਤ ਹਤਿ 
ਚਿਤ ਕੀ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਗ ਜੈਗ ਕਰਿ ਮੂਰਖ ਕਜੋਂ ਨ ਬਿਸੂਰਹਿ ਸੋਈ 
॥੫॥ ਇਕ ਤੋਂ ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਗਾਦੀ ਖੰਡ ਦੀ੫ ਜਿਨ ਜੀਤੇ । ਕਰਾਮਾਤ 
ਸਾਹਿਬ ਜਗ ਬਿਦਤੇ ਪੀਰ ਮੀਰ ਧਰਿ ਭੀਤੋ< ॥ ੬॥ ਦੁਤੀਏ ਬਿਦਤ 
ਕਾਲਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪੰਥਰਚਨ ਬਰਪਾਯੋ। ਹਿੰਦੁਧਰਮ ਜਗਰਾਖਨਕਾਰਨਿ 
ਪ੍ਰਭੁ ਅਵਤਾਰ ਸੁਹਾਯੋ ॥੭॥ ਕਰਹਿ, ਬਾਕ” ਜਗ ਰਚਨ ਸੈਘਾਰਨਿ ਇਮ 
ਸਮਰਬ ਜਿਨ ਕੋਰੀ ॥ ਬਰਤਹਿੰ ਤਊ ਮਾਨਵੀ ਲੀਲ੍ਹਾ ਮੂਰਖ ਲਖਹਿਂ 
ਕ੍ਵੇਰੀ॥ ੮॥ ਤਰਕਨ ਸੈਗ ਬਿਰੋਧ ਜਿਨਹੁਂ ਕਹੁ ਨਹਿ ਸਮਝੋ' ਮਤਿ 
ਮੰਦੇਸ਼ਰਨ ਗਹਤਿ ਸੁਖ ਲਹਤਿ ਚਹਤਿ ਚਿਤ ਦੇਂ ਦੋਲੋਕ ਅਨੰਦੇ' ॥੯॥ 
ਕਹਾਂ ਕਰੰਹੈ ਜੇ ਭਾਲ ਭਾਗ ਨਹਿ ਜੁਗ ਲੋਕਨ ਦੁਖ ਪਾਵੈਂ । ਇਹਾਂ ਗਾਜ 
ਮਹਿ ਦੁੱਦ ਪਰਹਿ ਨਿਤ ਮਰਿ ਕਰਿ ਨਰਕ ਸਿਧਾਵੈਂ॥੧੦॥ਪੈਨ ਗੁਰੁ ਚਹੁ 
ਬਰਨ ਚੌਕ ਜੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਯ ਜੋਧੇ । ਜਗਤ ਬਿਥੈ ਜਸੁ ਜੁਤਿ ਸਖ 
ਭੋਰੈਂ' ਹਿਤ ਪ੍ਰਲੋਕ ਉਰ ਬੋਧੇ ॥੧੧॥ਭੀਮਚੈਦ ਦੁਖ ਪਾਇ ਬਡੇਰਾ ਨਿਜ 
ਪਰਧਾਨ ਪਠਾਏ । ਹਯ ਗਜ ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕਰਿ ਤੁਰਕਨ ਹਿਤ 
"ਭਾਵ ਸਾਗੇ ਧਰਤੀ ਉਤੇ । "ਢੁੱਕਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਢੋਕੇ ਤੇ ਮਿਲ ਮਿਲਕੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ । 
“ਠੱਲਿਆ (ਹਾਬੀ ਨੂੰ) ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ(ਅ) (ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਲ) ਬੱਲਕੇ ਦਲ ਨੂੰ ਠੱਲਿਆ । 
“ਪੀਲੇ ਮੁਖ ਹਰਦੀ ਵਰਗੇ ਰੈਗ ਹੋਕੇ ਭੱਜ ਗਏ । “ਹਾਥੀ ਨੇ ਦਰੜ ਦਿੱਤੇ ਸਰੀਰ । #ਡਰਦੇ 
ਹਨ । “ਜੇ ਬਾਕ ਕਰਨ ਤਾਂ । ਜੇ ਚਿਤ ਵਿਚ ਸੁਖ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਹੁਨਾ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਹੁੰਦੀ 
ਤਾਂ ਸ਼ਰਨ ਪਕੜਦੇ (ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਦੇ ਦੇ ਦੇ । ਦਹਿਰਦੇ 
ਗਯਾਨਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। _ "ਪਸ--ਦਣ । 



_ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੩੩੩ ) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੱਸੂ ੩੧. 

ਸਮੁਦਾਏ ॥੧੨॥ ਕੈਚਨ ਰਜਤ ਘਰੇ ਜਿਨ ਹੌਦਾ ਤਿਮ ਹੀ ਜ਼ੀਨ ਬਨਾਏ' 

ਵਸਤੁ ਅਨੂਠੀ ਅਪਰ ਸਕੋਲੀ ਧਨ ਗਨ ਸੈਗ ਪਠਾਏ ॥ ੧੩ ॥ ਸੀਰੇਦ" 

ਕੋ ਸੁਬਾ ਬਲ ਭਾਰੀ ਖਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਸ ਨਾਮੁ । ਤਿਸ ।ਢ਼ਰ ਰਿਸ਼ਵਤ” 

ਪਠੀ ਬਿਨੈ ਕਰਿ “ਹਮ ਕੌ ਲਖਹੁ ਗ਼ੁਲਾਮੁ ॥ ੧੪ ॥ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 

ਬਲੀ ਭਯੋ ਬਹੁ ਦਿਨਪੁਤਿ ਸਿੰਘ ਵਧਾਏ। ਤਹ ਨਜੀਕ ਸੋ ਲਰੈ ਏਕ ਦਿਨ 

ਜਬਿ ਹਮ ਲੋਹਿ ਹਰਾਏ” ॥ ੧੫ ॥ ਅਬਿ ਤੋ ਸਗਮ ਜਤਨ ਇਹ ਜਾਨਹੁ 

ਹਮ ਸੈਗ ਹੋਇ ਲਰੀਜੈ । ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਰੋਕਹਿੰ ਬਲ ਦੇ ਕਰਿ ਆਨੰਦ- 

ਪੁਰਿ ਛੁਟਵੀਜੈ ॥੧੬॥ ਆਰੀ ਸ਼ਾਹੁ ਚਮੂੰ ਕੁਛ ਆਈ ਦੈ ਉਮਰਾਵ ਪ5'। 

ਪੱਡਖਾਨ ਕੌ ਘਾਤਿ ਕੀਨਿ ਰਣ; ਦੀਨਾਬੇਗ ਪਠਲਾਏ ॥ ੧੭ ॥ ਉ 
ਕਰਹੁ ਹਮਹ ਲਖ ਅਪਨੇ ਅਬਿ ਜੇ ਬਨਹ ਸਹਾਈਦਲ ਗਨ ਕੋ ਸਕੋਨ5 

ਢਲਿ ਆਵਹੁ ਕਰਹਿ ਕਾਜ ਸਹਿਸਾਈ ॥੧੮॥ ਇਕ ਤੌ ਹਮ ਪਰ ਹੁਇ 

ਉਪਕਾਰਾ ਦਤੀਦ ਸ਼ੱਤ ਤੁਮਾਰਾ । ਕਯੋਂ ਨਿਚਿੰਤ ਤੁਮ; ਜਾਨਹੁ ਨਾਹਿਨ 
ਬਿਗਰਹਿ ਕਾਰਜ ਭਾਰੀ” ॥ ੧੯ ॥ ਵਿੱਤਕਾਦਿਕ ਕਹਿ ਪਠੜੋ ਸਿਰੈਦ ਕੋ 

ਦਿੱਲੀ ਤਬਾ ਪਠਾਏ। ਬਡ ਪਰਧਾਨ ਪਠਜੋ ਦਿਸ਼ਿ ਦੱਛਨ ਅਵਰੈਗਾ ਜਿਸ 
ਥਾਂਏ ॥ ੨੦ ॥ ਦੀਨ ਹੋਇ ਬਹ ਬਿਨਤੀ ਭਠਿ ਭਨ ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਆਪ 

ਗ਼ੁਲਾਮੂਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ “ਭਈ ਦਸ਼ਾ ਅਸ ਬਿਗਰੇ ਜਿਤ ਕਿਤ ਕਾਮੂ॥੨੧॥ 

ਦੀਨ ਬਨੇ ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਚੇਰਾ ਦੋਤਿ ਸੁਤਾ ਕੇ ਡੋਰੇ । ਧਰਮ ਖੋਇ ਅਪਜਸ 
ਕੋ ਪਰਾਪਤਿ ਮਰਹਿੰ ਨਰਕ ਪਰਿ ਘੋਰੇ ॥ ੨੨ ॥ ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਗਏ ਵਕੀਲ 
ਸੁਨਾਵਤਿ ਜਨੁ ਲੂਟੇ ਕਿਨ ਮਾਰੇ। ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਆਗੇ “ਹਮ 
ਕੋ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਹਾਰੇ” ॥੨੩॥ ਬਡੀ ਮਜਲ ਕੋ ਕਰਤਿ ਗਏ ਤਬਿ ਸ਼ਾਹ ਸਮੀਪ 
ਪਕਾਰੇ । ਘਾਲੀ ਧੂਮ ਗੁਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੈਲਨਿ ਵਸਦੇ ਰਾਜ ਉਜਾਰੇਗ॥੨੪॥ 

ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਸੂਬੇ ਲਿਖ ਭੇਜਾ “ਇਤ ਗੁਰ ਕਰਤਿ ਲਰਾਈ? । ਅਰ ਵਜ਼ੀਰ 

ਖਾਂ ਨਿਜ ਨਰ ਪਠਿ ਕਰਿ ਸ਼ਾਹੁ ਸਮੀਪ ਸੁਨਾਈ ॥ ੨੫ ॥ ਬਹੁਤ ਲਿਖੇ 

ਅਵਿਚੇਗ ਸੁਨੋ ਜਬਿ, ਰਿਸ ਕਰਿ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ । ੪ਸੀਹੈਦ ਤੇ# ਗਨ 
ਸੈਨਾ ਲੋ ਕਰਿ ਉਤ ਕੌ ਕਰਹਿ ਪਯਾਨਾ ॥ ੨੬॥ ਆਨੰਦਪੁਰਿ ਛਟਵਾਇ 

ਗੁਰੂ ਤੇਂ ਭੀਮਚੈਦ ਕੋ ਦੀਜੈ । ਆਗੇ ਬਹੁਰ ਜੈਗ ਨਹਿ ਕਰਿ ਹੈ ਬਲ ਤੇ 

“ਸਰਹਿੰਦ । “ਵੱਢੀ । “ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਕੇ (ਫਿਰ) ਇਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ । “ਸਾਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਲਿਖ ਲਿਖਕੇ । ''ਬੇਮੁਖ਼ ਹੋਣ ਤੇ । $ਸਿਰਹੈਂਦ ਤੋਂ । 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੫੩੩੪) ____ ਰਿਤੁ੪। ਅੰਸੂ 4੧, 
ਬਰਜਨਿ ॥੨੭॥ ਬ੍੍ਤਿੰਤ ਇਸੀ ਬਿਧਿ ਕਥਾ ਸੁਨਹ 
ਗੁਰ ਕੇਰੀ । ਸੁਜਸੁ ਕਵਿੱਤ ਕਰਤਿ ਬਹੁ ਕਵਿ ਗਨ ਬਖਸ਼ਤਿ ਮੌਜ ਬਡੇਰੀ 

॥੨੮॥ ਕੌਤਕ ਹੋਤਿ ਅਨੰਦਪੂਰਿ ਸੁੰਦਰ ਸੁਨਿ ਸ੍ਰਨਿ ਸੈਗਤਿ ਆਵੈ। 
ਦਰਬ ਹਜ਼ਾਰਹੁ ਅਰਪਹਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪਾਵੈ ॥ ੨੯॥ ਲਰਤਿ 

ਜੁ ਬਿਗਰਯੋ ਸਰਬ ਸੁਯਾਰਯੋ ਬਾਗ ਤੜਾਗ ਨਵੀਨੇ । ਢਾਮੀਕਰ ਕੇ ਸ਼ੈਦਰ 
ਮੈਢਿਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕੀਨੇ ॥ ੩੦ ॥ ਬਸਹਿੰ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤਿਨਹੀ 
ਮਹਿ ਨਿਸ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਪਾਵੈਂ । ਕੈਚਨ ਥੈਭ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹ ਨਾਨਾ ਤਨ 
ਬਿਤਾਨ ਸੁਹਾਵੈਂ ॥੩੧॥ ਬਗਰ' ਬਜਾਰਨਿ ਦੀਰਘ ਸ਼ੋਭਾ ਮੋਰ ਸ਼ੋਰ ਸਮੁ- 

ਦਾਯਾ । ਪਾਵਸ” ਆਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਭ ਛਿਤ ਘਨ ਕੀ ਘਟ ਘੁਮਡਾਯਾ ॥ 
੩੨॥ ਰਾਇਬੇਲ ਚੈਬੇਲੀ ਚੋਪਾ ਚੈਚਰੀਕ” ਰੁਚਿ ਚਾਰੂ । ਗੁਨੀ ਪੁਰਖ 
ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਜਸੁ ਗੁਰ ਕੇ ਆਇ ਰਹੇ ਗੂਰਦ੍ਰਾਰੂ ॥ ੩੩॥ ਹੁਕਮ ਕਰੜੋ 
ਮਮਾਯਧ ਗਨ ਹੋਵੈਂ ਦੈ ਧਨ ਗਨ ਘਰਵਾਓ।ਤੋਪ ਤੁਪਕ ਜੈਬੂਰ ਰਹਿਕਲੋ 
ਬਹੁ ਜੈਜੋਲ ਬਨਾਓਂ ॥੩੪॥ ਬਗਦੇ 5, ਖੰਜਰ, ਸੈਫ ਦੁਧਾਰੇ,ਤੋਮਰ; ਚੱਜ, 

ਗਾ। ਚਾਂ੫,ਤਮਾਚੇ, ਸਾਂਰ, ਸੁ ਬਰਛੀ, ਕਰਾਚੋਲ ਖਰ ਅੰਗਾ? ॥੩੫॥ 

ਲਗੇ ਅਨਿਕ ਕਾਰੀਗਰ ਘਰਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰੀਂ । ਜਨੁ ਜਮ 

ਕੌ ਮੁਖ; ਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਕੀ“ ਛੋਡੇ ਗਰਜਨ ਭਾਰੀ ॥ ੩੬॥ ਪ੍ਰਭੁ ਹਿਤ ਬਾਨ 

ਬਿਲੋਦ ਬਨੈ ਬਹੁ ਬੌਰ ਬੀਰਨ ਕੇ ਘਤੀ । ਏਕ ਮੁਹਰ ਕੋ ਹੇਮ ਲਗਹਿ 
ਤਿਸ ਮਥੀ ਪਲਾਦਿ ਮੈਗਾਤੀ ॥੩੭॥ ਦਿੱਤਕਾਦਿਕ ਆਯੁਧ ਨਿਤ ਬਨਤੇ 

ਪਰਖਤਿ ਗੁਰੂ ਰਖਾਵੈਂ । ਕੇਤਿਕ ਬਖਸ਼ਤਿ ਹੈਂ ਕਰਿ 'ਸਿੰਘਨ ਸਦਾ ਜੈਗ 
ਮਨ ਭਾਵੈ ॥੩੮॥ ਕਥਾ ਸੁਨਹੁ ਇਕ ਹੁਤੋ ਮੁਸੱਦੀ” ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਸੁ ਨਾਮੂ। 

ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਬਹ ਕਾਰ ਢਲਾਵੈ ਟੋਂਬੂ ਲਿਖਹਿ ਤਮਾਮੂ ॥ ੩੯ ॥ ਤਿਸ 

ਢਿਗ। ਰੈਕ ਸਿੱਖ ਇਕ ਜਾਚਤਿ “ਕੈਨਯਾ ਬਯਾਹਨਿ ਜੋਗਾ। ਦਰਬ ਪੰਚ ਸੈ 
ਤੇ ਹਇ ਕਾਰਜ ਮੁਝ ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗਾ ॥ ੪੦ ॥ ਤੁਝ ਤੇ ਰੁੱਇ ਉਪਕਾਰ 
_੧ਡ੍ਹਤੇ। ੨ਕਰਖਾ ਰੁਤ । ਵੰਡੇ । ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਛੁਰਾ, ਕਟਾਰ [ਅ%, ਬੁਗ਼ਦਾ] ਪੰਜਾਬੀ 
ਵਿਚ ਬੁਗਦਾ ਬੁਗਦਰ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਡੇ ਭਾਰੇ ਮੇਂਟੇ ਗੁਰਜ ਨੂੰ ਝੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ 

ਮੈਗਲੀਆਂ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । “ਢਾਲੀ । $ਸ਼ਤਆਂ ਦੀ ਮੌਤ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ । “ਮੁਣਸ਼ੀ । #,ਖਰੀ_ਜੈਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਸਿਰਹੈਦੀ 

ਸੁਬਾ ਲੁੱਟਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਜ ਕਲ 

ਅਜਇਬ ਘਰ ਲਾਹੌਰ ਛਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ । ( ੫੩੩੫) ਰਿਤੁ ੪ । ਐ੍ਹ ੩੧ 

ਕਰਹ ਇਹ? ਸਠਿ ਸੁਨਿ ਅਰੁ ਲੰਖਿ ਦੀਨਾ
ਂ । ਆਸਾਂ ਦਯਾ ਉਰ 

ਕਰਿਕੈ ਤਿਹ ਟੈਂਬੂ ਲਿਖ ਦੀਨਾ ॥ ੪੧॥ ਸੋ ਲੇ ਗਯੋ ਜਹਾਂ ਪਤ ਭੋਜਾ 

ਲਏ ਪੰਚ ਸੈ ਜਾਈ । ਹੁਤੋ ਰੈਕ ਤਿਨ ਬਯਾਹ ਕਰਯੋ ਤ
ਬਿ ਕੰਨਯਾਂ ਸਦਨ 

'ਉਠਾਈ॥੪੨॥ ਬਿਤੇ ਮਾਸ ਖਟ ਸੋ ਸਿਖ ਆਯੋ
 ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕੀਨਾਂ। 

ਠੈਂਬੂ ਧਰਕੋ“ਆਪ ਨੇ ਭੈਜਤੋ; ਸੈਂ ਪੰਜ ਸੈ ਤਿਸ ਦੀਨ ॥੪੩ 4੬ ਤਬਿ 

%ਹੱੜ “ਨ ਰਮ ਨੰ ਭੇਜਾ ਕਿਨ ਇਹ ਲਿਖਕੋ ਪਠਾਯੋ
 $” “ਆਸਾਂ ਸਿੰਘ ਕੇ ਰ 

ਹਾਬ ਮਹਰ ਹੈ! ਜਬਿ ਐਸੇ ਲਖਿ ਪਾਯੋ॥੪੪॥੨ਛ 
ਰਿਸ ਧਰਿ ਗੁਰ ਕਹਮ 

“ਕਹੇ ਬਿਨ ਇਹ ਕਯੋਂ ਲਿਖਯੋ ਪਠਾਯੋ । ਦਿਯੋ ਆਪ ਹੀ ਦਰਬ ਪੰਚ ਸੈ 

ਕੈਸੇ ਖੋਟ ਕਮਾਯੋ” ॥ ੪੫ ॥ ਇਮ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਨ ਆਸਾ-ਸਿੰਘ ਢਿਗ ਕਿਹ 

ਸਿਖ ਖਬਰ ਬਤਾਈ । ਡਰਤਿ ਮਾਰ ਤੇ ਭਾਜ ਗਯ ਤਬਿ ਨਿਜਘਰ ਬਿਖ
 

ਤਦਢਾਈ ॥ ੪੬॥ ਕੇਂਤਕਿ ਦਿਨ ਮਹਿ ਤਿਨ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖਿ ਸਤਿਗੁਰ 

ਨਿਕਟ ਪਠਾਈ। ਲਿਖੇ ਦੋਹਿਰੇ ਬਿਚ ਬਨਾਇ ਕਹਿ ਸੋ
 ਮੈਂ ਦੇਹੁੰ ਸੁਨਾਈ 

॥੪੭॥ “ਕਲਮੋਵਾਚ' ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਮੁਖ ਕਾਰਾ ਮੇਰੋ ਕਰੈਂ ਕਰਤਿ ਨ ਪਰਾ 

ਉਪਕਾਰ” ।ਤਿਸ ਕੌ ਮੈਂ ਵਿਰ ਕਰੰਗੀ ਪਲਟਾ ਇਹ ਦਰਬਾ
ਰ'॥੪੮॥ਫਟ 

ਛਾਤੀ ਦੋ ਟੁਕ ਭਈ,ਰਦਨ ਕਰਤਿ ਲਿਖਿ ਜਾਤਿ”। ਪਰਸ੍ਹ
ਾਰਬ ਉਪਕਾਰ 

ਬਿਨ ਮੋਹਿ ਨ ਉਪਜਤਿ ਸ਼ਾਂਤਿ॥੪੯॥ ਚੌਪਈ॥ ਐਸੇ ਕਲਮ ਕਹਤਿ ਸਭਿ 

ਸਾਥਿ । ਸੋ ਪਕਰਾਈ ਗੁਰ ਮੁਹਿ ਹਾਥ। ਗੁਰ ਕੀ ਆਨ ਜਬਹਿ ਸਿਖ 

ਕੀਨੀ। ਸਹੀ ਨ ਸੈਂ; ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਿ ਦੀਨ ॥੫੦॥ ਸਰਬ ਲੱਛਮੀ ਜਗਤ 

ਤੁਮਾਰੀ । ਭੁੰਚਤਿ ਹੈ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ? । ਇਿੱਤਕਾਦਿਕ ਲਿਖਿ ਬਿਨੰ 

_ਪਠਾਈ। ਸੁਨਤਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਭਏ ਗੋਸਾਈ ॥੫੧॥ ਤਿਹ ਬੁਲਾਇ ਪੁਨ ਪਾਗ 

ਬੈਧਾਈ। ਦਈ ਪੁਥਮ ਸਮ ਕਾਰ ਤਦਾਈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਕ ਹੁਤੋ 

ਲਿਖਾਰੀ । “ਸੈਣਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ ॥੫੨॥ ਕੁਛਕ ਖ਼ਤਾ ਤਿਸ ਤੋ 

ਜਥਿ ਹੋਈ । ਭਾਜ ਗਯੋ ਪੁਨ ਆਇ ਨ ਸੋਈ । ਸੁੰਦਰ ਬਰਨ
 ਲਿਖੈਚਿਤ 

ਆਯੋ£। ਸਰੀ ਗੁਰ ਤਿਸ ਕੋ ਬੋਲਿ ਪਠਾਯੋ ॥੫੩॥ ਨਿਜ ਸੈਬੈਧੀਅਨਿ ਕੋ 

ਮਿਲਿ ਗਯੋ। ਆਯੋ ਨਹੀਂ' ਤ੍ਰਾਸ ਉਰ ਭਯੋ । ਨਹਿੰ ਆਵਨ ਕੇ ਹੇਤੁ ਬਹਾਨ
ਾ। 

`ਯਕਲਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ । “ਜੋਂਗ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । “ਭ
ਾਵ 

ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਬੀ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਂਗੀ । “ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ 

ਕਸਮ; ਵਸਤਾਂ । $ਸੂਹਣੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਇਹ ਚੇਤਾ ਆਇਆ । ਰ 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____(੫੩੩੬)' ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਸੂ ੩੨. 
ਲਿਖਿ ਕਰਿ ਦੋਹਾ ਪਠਜੋ ਬਖਾਨਾ:-॥ ੫੪॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਬਿ ਤੋ ਪ੍ਰਭੁ ਤੇ 
ਬੀਛੁਰੇ ਕੀਯੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ' ਕੋ ਠਾਟ। ਬ੍ਿਖਭਨਿ ਸੈਗਤਿ ਹਮ ਕਰੀ ਭਏ ਜ 
ਕੰ ਜਾਟ ॥ ੫੫ । ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਚਤੁਰਬ ਰੁਤੇ “ਸਿੱਖਨ” ਪਮੈਂਗ 
ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਏਕ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੩੧॥ __ ੩੨, [ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਮਾਂਜਣੇ । ਦੁਸਹਿਰਾ] । ਕੂ 
ਦੌਹਰਾ ॥ ਪਾਵਸ ਬੀਤੀ ਅਨੰਦ ਸੋਂ ਸਰਦ ਪ੍ਰਬਿਰਤੀ ਆਇ। ਪਿਤਰਨਿ 
ਪਛ ਤੋਂ ਨੌਰਤੇ ਚੋਡੀ ਜਗਤ ਮਨਾਇ'” ॥੧॥ਲਲਿਤਪਦ &੮॥ ਹੁਕਮ ਕੀਨਿ 
ਸ਼ਰੀਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ “ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਨਿਕਾਸੋ ਸਾਰੇਮੈਲ ਨਿਵਿਰਤਹਿੰ ਮਾਰਵਾਰਿਯੋ£ 
ਪੂਜੀਹਿ ਬਹੁਰ ਸੁਧਾਰੇ? ॥ ੨॥ ਖਾਸ ਖਜਾਨੇ ਲਗੇ ਨਿਕਾਸਨ ਜਾਤੀ 
ਖੜਗਨ ਨਾਨਾ । ਤੇਗੇ ਆਯੁਤ, ਖੜਗ ਦੁਧਾਰੇ, ਤੋਮਰ, ਸੈਵ, ਕਿਪਾਨਾ 
।੩॥ ਦੁਬਿਧਿ ਸਰੋਹੀ“, ਨੀਮਸੀਖਚੇ, ਮਿਸਰੀ ਦੈ ਗੁਜਰਾਤੀ? । ਇਟਲ- 
ਮਾਨੀ” ਰੁ ਹਲੱਬੀ੯ ਮਗ਼ਰਬਿ"” ਕਿਰਚ'' ਜੁਨੱਬੀਜਾਤੀ'॥੪॥ ਜਮਧਰ 
ਲਘ ਬਿਸਾਲ ਪਉਲਾਦੀ", ਖੌਜਰ ਚੱਕ੍ਹ ਮਹਾਂਨਾ । ਬਿਛੂਏ ਬਾਂਕ”” ਛੁਰੇ 
ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਕੇ; ਪੇਸ਼ ਕਬਜ਼ ਸ਼ੁਭ ਨਾਨਾ॥੫॥ਤੀਰ ਅਨਿਕ ਬਿਧਿ ਖਪਰੈ" 
ਸੇਲ “ਗਨ ਬਦਾਂਮਚੇ” ਤੁੱਕੇ"'।ਸੇਲ ਨਰਾਂਚ'€ ਸ ਨਾਵਕ”“ਤੀਖਨ ਕਰ- 
ਦਹਿੰਤਨ ਰਿਪੁ ਢੂਕੋ”॥੬॥ਤੁਪਕਤਮਾਂਚੇਗਨਬਿਲਾਇਤੀਸਾਂਗੈਂਸ਼ਕਤਿ”” 
ਨਿਕਾਸੇ । ਬ੍ਰਿੰਦ ਸ਼ਸਤ੍ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਵੀ ਪਕਾਸ਼ੇ ॥ 
"ਖੇਤੀ । ਸ਼ਰਾਧਾਂ.ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ (ਪਿੱਛੋਂ) ਨੁਰਾਤੇ ਆਏ ਤੇ ਜਗਤ ਨੇ ਦੇਵੀ ਪੂਜੀ । ₹ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਮਾਂਜਣ 
ਵਾਲੇ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰਨ । [ ਮਾਰਵਾੜੀਏ, ਭਾਵ ਮਾਰਵਾੜ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿਕਲੀਗਰ ] । ਏਫਿਰ 
ਸੁਧਾਰਕੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪੁਜਾਂਗੇ । “ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ । £ਨੀਮਚਹ=ਛੋਟੀ ਤਲਵਾਰ, ਸੀਖ 
ਵਾਂ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਪਤਲੀ ਤਲਵਾਰ । “ਮਿਸਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਦੋਵੇ' ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ । 
ਦਯਮਾਨੀ ਤਲਵਾਰ [ਇਲਮਾਨੀ । ਅਰਬੀ ਰੁਪ ਹੈ “ਅਲ ਯਮਾਨੀ? ਯਮਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਣੀ 
ਹੋਈ (ਤਲਵਾਰ) । ਯਮਨ ਅਰਬ ਦੇ ਦੇਖਣ ਪੱਛੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ] । ੯ਅੰਤੇ ਹਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 
ਤਲਵਾਰ, ( ਹਲਬ ਟਰਕੀ ਵਿਚ ਹੈ ) । "?ਫਾਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ । 
੧੧ਚਿਨਾਂ ਖ਼ਮ ਦੇ ਤਲਵਾਰ । ”"ਆਰਮੀਨੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੁਨੱਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ । 
“੩ਫੁਲਾਦੀ । "£ਟੇਢੇ ਬਿਛੂਏ । (ਅ) ਬਾਂਕ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਜੇ ਨਹੁੰਦ ਵਾਂਰਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । "“ਚੌੜੇ 
ਫਲ ਵਾਲ਼ਾ ਤੀਰ । "ਓੰਲੇਜ਼ੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੀਰ । "ਬਦਾਮ ਮੂੰਹੇਂ ਤੀਰ । "ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਤੁੱਕੇ ਵਰਗੀ 
ਦੈਦੇਦਾਰ ਮੁਖੀ ਵਾਲਾ ਤੀਰ । "੯ਸਾਰਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤੀਰ ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਜ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । “ਸੇਲ! 
ਪਾਠ ਅਸ਼ੁਧ ਹੈ, ਇਥੇ “ਸਰ? ਪਾਠ ਚਾਹੀਏ “ਸ਼ਰ” ਚਾਰ ਮੁਖੇ ਤੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। "ਇਕ 
ਛੋਟਾ ਤੀਰ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਦੈਦੇਦਾਰ ਹੈਦੀ ਹੈ । ਨਾਵਕ ਨਾਮ ਬੋਥੀ ਨਲੀ ਦਾ ਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 
ਵਿਚੋਂ ਛੋਟਾ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ [ਫਾ:, ਨਾਵਕ, 'ਥੋਬੀ ਨਲੀ । ਤੀਰ]। “”ਫੈਰੀ ਦੇ ਤਨ 
ਵਿਚ ਖੁਭ ਜਾਣ । “ਭਾਵ ਈਰਾਨ ਤੂਰਾਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਾਂਗਾਂ ਤੇ ਬਰਛੀਆਂ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। __( ੫੩੩੭) ਰੁਤ ੪। ਅੰਸੁ੩੨. 

੭॥ ਮਾਰਵਾਰਿਯੇ ਮਾਵਨਿ ਲਾਗੇ ਚਰਨ ਦਾਤ ਕਰ ਵੇਰੇਂ'। ਇਤਨੇ ਮਹਿ 
ਪ੍ਰਕੁ ਬਾਹਿਰ ਨਿਕਸੇ ਸਭਿ ਆਯੁਧ ਦਿਸ਼ਿ ਹੇਰੇ ॥।੮॥ ਕਹਜੋ “ਥਿਅਦਬੀ 
ਸ਼ਸਤਨਿ ਕੋਰੀ ਤੈਂ ਕਯੋਂ ਚਰਨ ਲਗਾਂਯੋ । ਅਤਿ ਪ੍ਰਿਯ ਖੜਗ ਅਕਾਲ- 
ਪੁਰਖ ਕੋ ਨਿਜ ਧੁਜ ਬਿਥੇ ਸੁਹਾਯੋ ॥ ੯॥ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚੈਡੀ ਰੂਪ 
ਦਿਹ ਪੂਜਨ ਜੋਗ ਸਦੀਵਾ । ਸਰਬ ਸੁਰਾਸਰ ਨਰ ਕਯਾ ਬਪੁਰੋ ਜਿਸ ਸਾ 
ਬਸਿ ਮਹਿੰ ਥੀਵਾ ॥ ੧੦ ॥ ਸਾਦਰ ਸੇਵ ਮਾਵਿਬੇ ਕਰੀਯਹਿ? ਇਹ ਕਹਿ 
ਅੱਗ ਸਿਧਾਏ । ਬੈਠੇ ਬਹੁਰ ਖਾਲਸਾ ਆਯੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ॥੧੧॥ 
ਕੋਤਿਕ ਚਿਰ ਮਹਿੰ ਇਕ ਸਿਖ ਬੋਲਜੋ “ਮਾਰਵਾਰਿਯਾ ਜੋਈ । ਪੁੰਜ ਖੜਗ 
ਸਿਰ ਪਰ ਧਰਿ ਬੈਠਕੋ ਕਾਰ ਨ ਕਰਤਾ ਸੋਈ”॥ ੧੨॥ ਸੁਨਿ ਬਿਕਸੇ 
ਪ੍ਰਭੁ ਗਏ _ਬਿਲੋਕਨਿ ਦੇਖੋ ਤਿਸੀ ਪੁਕਾਰਾ ।“ਇਹ ਕਯਾ ਕਰਜੋ ਨ ਸੇਵਾਂ 
_ਠਾਨਤਿ ਬੈਠੇ ਸਮਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ! ॥ ੧੩ ॥ “ਮਾਹਰਾਜ _ਰਾਵਰ ਕੀ ਆਇਸ 
ਅਦਬ ਕਰਨਿ ਇਮ ਹੋਵੈਸੇਵਾ ਮਾਂਵਨ ਕੀ ਹੁਇ ਤੈਸੇ ਜਥਾ ਪ੍ਥਮ ਮਲ 
ਖੋਵੈਂ? ॥੧੪॥ ਬਿਗਸਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ “ਤੁਮ ਕੋ ਬਖਸ਼ਜੋ, ਸ਼ਸਤ੍ਰਨ ਕੇ ਨਿਤ 
ਦਾਸਾ । ਕਰਹੁ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਆਯੁਧ; ਤੋਂ ਸਭਿ ਸੁਖ ਹੁਇ ਪਾਸਾ? ॥ ੧੫॥ 
ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤਿਹ ਨਾਮ ਹੁਤੋ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਕੋ ਬੈਦਨ ਠਾਨੀ।ਮਾਂਵਨ ਕਰਨਿ 
ਲਗੋ ਸੂਧ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ; ਪੁਨ ਸੁਖ _ਲਹਸੋ ਮਹਾਂਨੀ ॥ ੧੬॥ ਉਚੇ ਬਲ 
ਟਿਕਾਇ ਸਭਿ ਆਯੁਧ ਪੂਜਾ ਸੌਜ ਮੰਗਾਈ । ਲਗੇ ਨੁਰਾਤੇ ਸਗਰੇ ਪੂਜਨ 
ਚੈਡਿ ਕਾਲਕਾ ਮਾਈ ॥ ੧੭॥ ਚੈਡਿ ਚਰਿੱਤ ਪਾਠ ਨਿਤ ਹੋਵੈ ਸਹਿਸ- 
ਕ੍ਰਿਤ ਅਰੁ ਭਾਂਖਾ । ਧੂਪ ਦੀਪ ਚੈਦਨ ਕੌ ਚਰਚਤਿ ਫੂਲਮਾਲ ਬਹੁ ਰਾਖਾ 

- ॥੧੮ ॥ ਚਮਰ ਵੇਰਿ ਕੋਤਿਕ ਚਿਰ ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੁ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰੇਤੇ । ਕਰਹਿ 
_ਸਤੁਤਿ ਜਿਹ' ਜੋਤਿ ਬਿਦਤਿ ਜਗ, ਨਾਮ ਅਧਿਕ ਸਿਮਚੇਤੇ”ਂ ॥ ੧੯ ॥ 
_ਅਨੰਗਸ਼ੇਖਰਛੰਦੁ। “ਨਮੋ ਅਨੰਤ ਕਾਰਣ, 'ਪ੍ਰਪੋਖਣੀ, ਸੈਘਾਰਣੀ; ਭਵਾ; 
ਬਿਸਾਲ; ਤਾਰਣੀ? ,ਭਈਹਰੀ,ਅਖੰਡਕਾਂ“1ਸਬੁੱਧਿ ਜੁ ਜੁੱਧ ਕੁੱਧਤਾ# ਬਿਰੁੱਧ 

“ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਦੱਬਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ । “ਜਿਸ (ਦੇਵੀ) ਦੀ । ₹ਅਨੰਤ (ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। 
੧ਪਲ਼ਣ ਵਾਲੀ, ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ, ਕਲਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅਤਿ ਵੱਡੀ ਤੇ ਤਾਰਨ ਹਾਰੀ । 
੫ਡ ਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਖੰਡਣ ਤੇ ਰਹਿਤ । ੬ਸਹਿਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਤੇ ਜੱਧ ਵਿਚ ਜੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ । 

“ਦੇਵੀ ਪੂਜਨ ਪਰਿਬਾਇ ਦੇਖੋ ਪਿਛੇ ਰੁਤ ੩ ਅਸ ੧੨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਟੂਕ । 
1ਪ-ਭਵਾ ਬਿਸਾਲ ਕਾਰਣੀ ਬਿਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਕਾ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੩੩੮) ਰੁਤ ੪ । ਔਸੂ ੩੨, 

ਬੱਧ ਉੱਧਤਾ', ਅਰੁੱਧ ਰਿੱਧਿ ਸਿੱਧਿ ਦਾ”, ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਡਕਾ।ਸਜੋਰ 

` ਘੋਰ ਲੋਚਨਾਂ ਜਪੰਤਿ ਸੋਚ ਮੋਚਨਾ; ਸੁਚੇਤ ਚਿਤ ਰੋਚਨਾਓ, ਰਿਪੂੰਨ 

ਕੋ ਘਮੰਡਕਾ”। ਨਿਸੰਭ ਸਕ ਖੰਡਕਾ', ਅਸੁਰ ਦਲ ਦੈਡਕਾਂ ਬਿਹੇਡ 

ਚੈਡ ਮੁੰਡਕਾਂ, ਪੁਚੈਡ ਤੁੰਡ ਚੈਡਿਕਾ ! ॥੨੦॥ ਦ੍ਰਿਕੈਤਿ ਦੀਹ ਦਾੜਕਾ”'; 
ਬਿਲੈਦ ਦੈਤ ਦਾਹਕਾ,ਨਿਕੈਦ ਕੈਟਕਾਨਕੀ”"'; ਅਮੰਦ ਤੇਜ ਜ੍ਰਾਲਕਾ”'। 

ਪ੍ਰਪਾਣ ਸ਼੍ਰੋਣ ਬੀਰਜਾ",ਬਿਸਾਲ ਬਾਹੁਬੀਰਜਾਂ' ';ਮੜਾਰ ਜਗ ਧੋਰਜਾ” 

ਬਿਸ੍ਰੈਭਰੀਂ< ਕਪਾਲਕਾ।ਨਖਾਨ ਪੁੰਜ ਤੀਖਨਾ;ਸਕਰੋਧ ਲਾਲਈਛਨਾ; 
ਦਿਖਾਇ ਰੂਪ ਭੀਛਨਾ ਸੁ ਭੱਛ ਸ਼ੱਤ ਬਾਲਕਾ"'1 । ਸੁਦਾਸ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਲਕਾ; 
ਸਬੇਗ ਦੈਤ ਘਾਲਕਾ, ਗਰੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਮਾਲ ਕਾ;ਪ੍ਰਣਾਮਪਾਦ ਕਾਲਕਾ 
॥੨੧॥ ਦੋਹਰਾ॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਜੇ ਨਾਮ ਹੈਂ ਸਪਤ ਸਹੈਸ੍ਰੈ ਲੱਖ”। ਸਿਮਰਤਿ 
ਉਚਰਤਿ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਛ'” ॥ ੨੨॥ ਅਨੈਗਸ਼ੇਖਰਫੈਦ ॥ ਇਸੀ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੌਰਤੇਂ” ਪੁਪੂਜਤੇ ਸੁ ਆਯੁਧਾਨ” ਚੇਦਨਾਦਿ ਫੂਲਮਾਲ ਧੂਪ ਕੌ 
ਜਗਾਵ331ਉਤੈਗ ਸੈਖ ਪੁਰਤੇ ਸ ਮੰਗਨੀ ਅਰੇਭਤੇ,ਬਿਸ਼ਾਲ ਸੌਜ ਹੋਮਤੇ, 

“(ਜੱਧ ਵਿਚ) ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ । "ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆੰ ਦੇਣ 

ਵਿਚ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ' ਹੈ। “ਸ਼ੁਧ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੰਡਣ ਵਾਲੀ। $ਜੋਰ ਵਾਲੇ ਭਸਾਨਕ ਨੇਕਾ ਵਾਲੀ। 

ਪਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆੰ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਨਾਸ਼ਕ।੬(ਇੰਦ ਵਰਹੇ) ਸੁਦੇਤ ਚਿੱਤਾੰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ । 

“ਵੈਰੀਆਂ ਉਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਕੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ । 'ਮੈਭਨਿਮੈਭ ਨਾਮੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਸ਼ਕ । <ਚੰਡ 

ਮੰਡ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ / "ਵਡੀਆਂ ਤਕੜੀਆੰ ਦਾੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ । “'ਕੈਟਭ ਆਦਿ 

(ਰਾਖਸ਼ਾਂ) ਦੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ । ““ਅਮਗਨੀ ਦਾ ਤੇਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ । (ਅ) 

(ਕਦੇ) ਨਾ ਮੰਦ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀ ਤੇਜ ਵਾਲੀ । "3( ਰਕਤ ) ਬੀਜ ਆਦਿ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ 

ਵਾਲੀ । '#ਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀ । "“ਜੈਗ ਵਿਚ ਧੀਰਜ ਵਾਲੀ । "“ਮੈਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ 

ਵਾਲੀ । "?ਕਪਾਲਾਂ (ਖੋਪਰੀਆਂ) ਦੀ (ਮਾਲਾ) ਧਾਰਨ ਵਾਲੀ । "ਸਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਨਹੁਵਾਂ ਵਾਨੀ) 

ਕੋਧ ਨਾਲ ਲਰਲ ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲੀ, ( ਐਸਾ ) ਭਸਾਨਕ ਰੂਪ ਦਿਖਾਕੇ ਸ਼ੱਤ੍ਰਆਂ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ 

ਕੱਛਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ । ੯(ਐਸੀ) ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ । “ਇਕ ਲੱਖ ਸੱਤ 

ਹਜ਼ਾਰ । “ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ । ”'ਲੁਰਾਤੇ । "ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ । 
#ਏਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹਨ । ਕੇਵਲ ਲਿੰਗ ਏਬੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ 

ਵਰਤਿਆ ਹੈ । ਇਸੈ ਵਜਕਤੀ ਸਥੈਧੀ ਹੁਣ ਅਗੇ ਬੀਰ ਰਸੀ ਤੇ ਰੌਦ ਰਸੀ ਸਗੁਣ ਉਪਮਾਂ ਦੇ 

ਫਾਕ ਆਉਣਗੇ । 1ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਕਾਂ ਕਈ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ । 

_ਤੁੰਨਉਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪੂਜਨ ਆਦਿ ਦੇਵੀ ਪੂਜਨ ਵਾਂਝੂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਲ ਨਹੀਂ । 



24 .- ੨੫੨੬. ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰ੧ ੩੨, 

ਸੋ ਧੂਮ ਕੌ ਉਠਾਵਤੇ।ਨਮੋ ਨਮੋ ਭਨੰ/ਤਿ ਹੈਂਸੁ ਬ੍ਹਮਕੌਚ' ਪਾਠ ਕੋਪਨੰਤ_ 
ਹੈ ਸੁਨੰਤ ਕੋਈ, ਜੈ ਬਿਜੈ ਸੁ ਗਾਵਤੇ। ਉਛਾਹ ਮੋਦ ਕੀਨਿਓ; ਪ੍ਰਸਾਦਿ 
ਖੋਟ ਦੀਨਿਓ; ਸਮੂਹ ਪਾਨ ਲੀਨਿਓਂ£ ਸੁ ਖਾਇ ਚੀਤ ਭਾਵਤੇ ॥ ੨੩ ॥ 
ਦੁਸੈਹਿਰਾ ਕੇ ਦਜੋਸ ਮੈ ਤਿਹਾਵਲਾ ਬਿਸਾਲ ਕੀਨਿ ਨੌਂਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਕੇ 
ਸਥਾਨ ਅੱਗੂ ਜਾਇਕੈ । ਬਿਨੈ ਬਖਾਨਿ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬੈਦਨਾ ਸੁ ਕੀਨਿਓ 
ਪੁਦੱਛਨਾ ਸੁ ਦੀਨਿ ਪਰਸਾਦਿ ਕੋ ਬ੍ਤਾਇ ਕੌ। ਨਿਕੋਤ ਫੇਰ ਆਇਕੈ, 
ਤੁਰੈਗ ਕੋ ਮੰਗਾਇਕੈ, ਮਤੈਗ ਸੈਗ`ਪੁਜਿ ਪੂਜਿ“ ਮੋਦ ਕੋ ਵਧਾਇਕੈ। 
ਅਹਾਰ ਢੋਰ ਖਾਇਕੈ ਅਰਾਂਮ ਥੋਰ ਪਾਇਕੈ ਅਫੀਮ ਸੋਂ ਮਿਲਾਇਕੈ 
ਸੁ ਦਾਸ ਭੈਗ ਲਕਾਇਕੋ ।। ੨੪ ॥ ਸ਼ਨਾਨ ਕੀਨ ਸੌਚ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇਸ 
ਪਾਸਕੋ“ ਸਜਾਇ ਸੀਸ ਪਾਗ ਕੋ ਉਤੈਗ ਜ਼ੇਬ ਜਾਰ ਕੋਪਜਰਾਵ ਜ਼ੇਵਰਾਠਿ 
ਕੋ ਸਰੀਰ ਚੀਰ ਸੋਹਤੇ; ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪਾਇ ਗਾਤਰੇ ਨਿਥੰਗ ਅੰਗ ਧਾਰਿਕੇਂ । 
ਕਮਾਨ ਬਾਨ ਪਾਨ ਮੈ ਦਿਵਾਨ ਮੈਂ ਕਛੂਕ ਬੈਠਿ, ਬਾਹਰੇ ਚਲੈਨਿ ਕੋ 
ਤੁਰੈਗ ਸੋ ਹਕਾਰਿ ਕੇ । ਅਰੁਢਿ ਕੇ ਗਵੈਨ ਕੀਨਿ,ਦੰਦਭਾਨਿ ਚੋਬ ਦੀਨਿ੭ 
ਬੋਲਤੇ ਨਕੀਬ ਭਾਟ ਕੀਰਤੀ ਉਚਾਰਿਕੇਂ ॥ ੨੫॥ “ਬਿਲੋਕਿ ਬੈਨਤੇਯ ਕੋ 
ਕੁਵਾਇਦਾਂ ਤਵੈਗ ਕੀ, ਤੁਰੈਗ ਪੈ ਕਰੈਤਿ ਕੋ ਕਮਾਨ ਬਾਨ ਮਾਰਿਤੋ” । 

ਰ 

“ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਮੁਜਬ ਦੈਵੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮੰਤ੍ਰ ਜਿਸ ਦੇ ਜਪ ਤੋ ਸਰੀਰ ਰੱਖਯਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ 
ਸਿੱਧ ਹੈਂਦਾ ਹੈ । ਖਾਲਸੇ ਵਿਚ ਬ੍ਹਮਕਵਚ: -“ਸਿਰ ਮਸੂਕ ਰਖ੍ਹਾ ਪਾਰਲ੍ਰਹਮੰ” ਵਾਲੇ ਸਲੋਕ 
ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਤੇ ਰੱਖਾ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ 
ਕਵਚ ਰੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੇ ਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਥ:-“ਰਾਮ ਕਵਚ ਦਾਸ ਕਾ ਮੈਨਾਹੁ । ਦਤ 
ਦੁਸਟ ਤਿਸੁ ਪੇਹਤ ਨਾਹਿ” ॥ “ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।₹ਹੱਥੀ' ਲੋਕੇ । “ਹਾਥੀਆਂ 
ਸਹੋਤ ਘੋੜੇ ਪੂਜਨ ਕੀਤੇ । “ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜੜੇ ਨੂੰ (ਪਾਸ=ਜੂੜਾ ] । ( ਅ) ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾੰਭੋਂ । ( ਏ ) 
ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸ ਰੂਪ ਕਹਿਣਾ ਬੀ ਇਕ _ਕਵਿਤ ਦੀ ਸੋਦਰਤ। ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 
ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । $ਸ਼ੇਭਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ । “ਦੇਖਣ ਲਗੇ: -ੈਨਤੇਯ ਯ ਗਰੁੜ ਵੋਹ ਦੀ 
ਰਚਨਾ, ਬੈਦੂਕ ਦੀ (ਚਾਂਦਮਾਰੀ), ਘੋੜੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਤੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ (ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਾਜੀ ਆਦਿਕਾਂ 
ਦੀ) ਕਵਾਇਦ । ਵੈਨਤੇਜ=ਸਨਾਤਨ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਖਾਸ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇਕੇ 
ਵੰਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ; | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਯੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੈਨਾਪਤਿ ਵਿਚਕਾਹੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਵਜੂਹਾਂ 
ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ: :-ਦੰਡ; ਵਰਾਹ; ਸ਼ਕਟ, ਮਕਰ; ਸੂਚੀ, ਚੌਂਕ, ਪਦਮ, ਬੱਜ੍, ਸ਼ਜੇਨ, 
ਮੰਡਲ, ਧੈਨੁ, ਬੈਨਤੇਯ (ਗਰੁੜ), ਸਰਵਤੇ ਭੱਦ । ਗਰੜ ਵਜਯੂਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹ ਰੂ ਸੀ 
ਅਗੋਂ ਨੋਕਦਾਰ ਵਿਚੋਂ” ਚੌੜੀ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਫੋਰ ਪਤਲਾ ]। 



____ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੩੪੦) ਰੁਤ ੪। ਅੰਸੂ ੩੩, 

ਧਵਾਇਕੈ ਕੁਮਾਇ ਸੇਲ ਮੋਲਤੇ ਬਗਲ' _ਕੋਇ; ਏਵ ਆਯੁਧਾਨ ਕੋ 
ਪ੍ਰਹਾਰਿਕੈ ਦਿਖਾਰਿਤੇ । ਕਿਦਾਰ ਜੇ ਫਲਾਨਕੇ' ਲਟਾਇ ਦੀਨ ਕੇਤਨੰ 
ਬਹੌਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਾਹੁਰੇ ਅਨੰਦ ਭੁਰ ਧਾਰਤੇਂ%ਗੁਰੁ ਵਤੇ ਉਚਾਰਿਤੇ,ਸ ਰੂਪ ਕੌ 
ਨਿਹਾਰਤੇ,ਸੁਭਾਗਕੋ ਬਿਚਾਰਤੇ“ ਬਿਲੰਦ ਗੇ  ਪ੍ਰਕਾਰਤੋ॥੨੬॥ਲਲਿਤਪਦਵੈਦ 
ਸਕਟਨਾਲਕ” ਸ਼ੁਤਰਨਾਲਕਾ” ਗੁਰੂ ਸੈਗ ਘੁੜਨਾਲੀਂ" । ਤੋਪ; ਜੈਮੂਰ; 
ਜੈਜੈਲਨ,ਲਮਛੜ੯ ਲਏ ਤੁਫੈਗਨ ਜਾਲੋ।ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਕੋ ਲੈ ਤਿਸ ਛਿਨ 
ਮਹਿ ਜੇ ਪਦਾਂਤਿ ਅਸਵਾਰਾ। ਸ਼ਲਖ'” ਛੋਰਨੀ ਸ਼ੁਰੁ ਕਰੀ ਤਬਿ ਭਯੋ ਅੰਧ 

_ ਧੁੰਧਕਾਰਾਂ ॥ ੨੭ ॥ ਮਨਹੁ ਬ੍ਰੰਦ ਹੀ ਗਾਜ ਗਾਜ ਕਰਿ ਗਿਰ ਪਰ ਗਿਰ 
ਗਨ ਜਾਨੀ'।ਧੁਖੇ ਪਲੀਤੇ ਸ਼ਬਦਉਠਕੋ ਬਡ ਸਨੀਅਹਿ ਕਛੂ ਨ ਕਾਨੀ। 
ਕੋਤਿਕ ਢਿਰ ਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਠਹਿਰੇ 1 ਸ਼ਲਖ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕਰਿਵਾਈ । ਪੁਨ ਪੁਰਿ 
ਗਮਨੇ ਰਮਨੀ ਬੀਬਨਿ ਦਰਸੈਂ ਲੋਗ ਲਗਾਈ“॥੨੮ ਉਤਰੇ ਆਨਿਪ੍ਰਭੂ 
ਘਰਿ ਸੁੰਦਰਚਿੱਤ ਬਚਿੱਤਤਿ ਹੇਮੁ'।ਸਿਖਸੈਗਤਿ ਦਰਸਹਿਂ ਮਨਮੁਦਤੀਂਹ 
ਪਾਇ ਜੋਗ ਅਰ ਛੋਮੂ । ਨੰਬਤ, ਦੌਦਭਿ, ਸਖ; ਨਵੀਰੀ, ਪਟਹਿ; ਢੋਲ, 
ਕਰਨਾਈ । ਬਜਹਿ ਮ੍ਰਿਦੈਗ, ਰਬਾਬ ਸਤਾਗੰਨ; ਰਾਵ/ਹੈ ਪਾਇ ਵਧਾਈ 
।੨੯॥ ਗਨੀ ਕਵੀ ਕਰਿ ਸਜਸ ਕਵਿੱਤਨ ਆਨਿ ਅਨੇਕ ਸੁਨਾਵੈ।ਰੀੜੈਂ 
ਮੌਜ ਦੇਤਿ ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਲੋ ਕਰਿ ਉਰ ਹਰਖਾਵੈਂ।ਉਤਸਵ ਭਯੋ ਸਭਿਨਿ 
ਸੁਖਦਾਇਕ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਸੋਏ । “ਜੁਗ ਲਗਿ। ਰਾਜ ਥਿਰਹ ਸਤਿਗਰ 
ਕੋ? ਕਹਿ ਅਸੀਸ ਸਭਿ ਕੋਏ ॥ ੩੦ ॥ ਇਤਿ ਸ਼ਰੀਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ਰਿੰ ਥੇ ਚਤੁਰਥ 
ਰੁੱਤੇ “ਦੁਸੈਹਰਾ ਉਤਸਵ? ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਦੁਇ ਤ੍ਰਿਸਤੀ ਅੰਸੁ॥ ੩੨॥ 

੩੩. [ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਤ ਦਰਸ਼ਨ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੀ ਤਰੁਨ ਤਨ ਬੈਸ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ 
ਬ੍ਰਿੱਧਤਿ ਖਾਲਸਾ ਦੂਜ ਚੋਦ ਨਭ ਜੈਸ॥ ੧ ॥ ਰੌਪਈ ॥ ਇਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਜਰੀ ਗੁਰ ਮਾਤ।ਪ੍ਰਾਤ ਭਈ ਜਲ ਬਿਮਲ ਸਨਾਤਾ'“ਪ੍ਰਥਮ ਪਾਠਕਰਿ 
“ਵਗਲਨਾ=ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਕੇ ਗਿਰਦ ਫਿਰਕੇ ਅਗਾਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਅਟਕ 

ਜਾਵੇਂ । (ਅ) ਬਗ਼ਲ (ਕੱਛ) ਵੱਲ ਨੂੰ । "'ਖੇਤੀਆਂ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ । ਤਕਿਤਨਿਆਂ ਦੀਆਂ। “(ਫਲ 
ਲੁਟਣ ਤੋਂ) ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੁੜੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ ਹੋਕੇ । “(ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ) ਸੁਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ 
ਹਨ । ੬ਗਡਿਆਂ ਪੁਰ ਲਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ । “ਉਠਾਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਤੋਪਾਂ । “ਘੋੜਿਆਂ 'ਉਪਰਲੀਆਂ 
ਤੋਪਾਂ । ੯ਬਦੁਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ । "ਇਕ ਵਾਰਗੀ ਬੈਦਕ ਆਦਿ ਦਾ ਛੋੜਨਾ । ""ਬਿਜਲੀਆਂ 
ਗੱਜਕੇ ਪਹੜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਗਿਰੀਆਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣੀਆਂ । "ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ । '੩ਭਾਵ ਸੁਨਹਿਰੀ । 
“ਜਨ ਨਾਠ ਅਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ । 



__ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੩੪੧ ) ਰੁਤ ੪ । ਅੱਸੂ ੩੩. 
ਜਪੁਜ ਕੋਰ। ਅਪਰ ਪੀ ਗੁਰਬਾਨ ਵੇਰਾ ॥ ੨ ॥ ਪੁਨ ਸੁਖਮਨੀ ਪਾਠ 
ਕੋ ਕਰਿਤੇ। ਸਹਿਜ ਸਭਇਕ ! ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਵਿਰਤੇ।ਸਾਦਰ ਤਬਿ ਹੀ ਨਿਕਣ 
ਬਿਠਾਏ । ਆਪ ਪਠਤਿ ਬਾਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ॥ ੩ ॥ ਚਹਤਿ ਸ਼ੋੋਯ ਵੈਰਾਗ 
ਉਪਾਈ" । ਪਠਤਿ ਪਠਤਿ ਇਹ ਤੁਕ ਮੁਖ ਆਈ।:- 

ਤੈਸਾ ਸੁਵਰਨੁ ਤੈਸੀ ਉਸੁ ਮਾਟੀ ॥ ਤੇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਟੀ ॥ 
॥੪॥ ਇਸਕੋ ਅਰਥ ਬਿਚਾਰਜੋ ਮਾਈ/ਪੁਨਹਿਂ ਪੁੱਤ ਮੈਗ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ। 
“ਹੇ ਸੁਤ ਸਭਿ ਬਲ ਗਯਾਤਾਵਾਨ ! ਹਾਥ ਬੱਦ੍ ਸਮ ਬਿਦਤ ਜਹਾਨ”॥੫॥ 
ਉਚ ਰੁ ਨੀਚ ਰੈਕ ਕੈ ਰਾਜਾ। ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਲਖਹੁ ਸਭਿ ਪਾਜਾ। ਇਨ 
ਤੁਕਹਨ ਮੈਂ ਜੋ ਭਿੱਪਾਯ॥ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਰਹਿਨੋ ਇਕ । ਭਾਇ॥੬॥ਇਸਪੁਕਾਰ 
ਕੌ ਮਤ ਬਿਸਾਲਾ । ਮੋਕਉ ਦਿਖਰਾਵਹ ਕਿਸ ਕਾਲਾ।ਦੈਦਨ" ਮਹਿ ਜਿਸ 
ਝਇਤੀ ਸਮਾਨ।ਮਾਨ ਅਮਾਨ;ਅਸੁਖ ਸੁਖ ਜਾਨ॥੭ ॥ਹਰਖਸ਼ੋਂਕ ਨਹੈ ਕਬਿ 
ਉਪਜੈਤਾ । ਸਦਾ ਏਕਰਸ ਕੋ ਨਿਬਹੈਤਾਂ। ਜਿਸਕੀ ਐਸ ਅਵਸਥਾ ਹੋਇ। 
ਬਡੇ ਸਾਹਿਬਨ ਬਰਨੀ ਜੋਇ” ॥ ੮ ॥ ਉੱਜਲ ਅਰ ਬਡਭਾਗਾ ਮਾਤਾ । 
_ਕਹਯੋਓਦਿਖਾਵਹੁ ਤਿਹ ਸੱਖੜਾਤਾਗਰਚਿਰ ਮਨੋਰਥ ਜਨਨੀ ਕੋਰਾ । ਸੁਨਿ 
ਬੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਬੇਰਾ ॥੯॥“ਮਸ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸੈਤ ਸੁਚਾਲੀ"। ਪਿਖਹੁ 
ਨਿਸੈਸੈ ਹੋਵਤਿ ਕਾਲੀ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਕੈ ਅਚਹੁ ਅਹਾਰਾ । ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਤੀ- 
ਖਨ ਭਾਵ ਉਦਾਰਾਂ ॥੧੦॥ ਐਂਸਨਿ ਕਹੁਂ ਰਚਿ ਕਰਿ ਕਰਤਾਰਾ । । ਲੁਖਹਿ 
ਸਫਲ ਸਿਰਜਨ ਜਗ ਸਾਰਾ।ਸ਼ੇਖ;ਸਾਰਦਾ,ਬੇਦ,ਬਿਰੈਚ''।ਕਰਿ ਨਸਕਹਿ 
ਜਿਹ ਮਹਿੰਮਾ ਬੈਚ" ॥ ੧੧॥ ਸਮਦਰਸੀ ਇਕਰਸ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤਿ । ਮਹ 
ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਅਵਿਦਾਤਿ । ਮਨਹੁਂ ' ਪੂਰਨ ਹੋਵਹੁਨਿਹਸੈਸੈ ਦਰ- 
ਸ਼ਨ ਕੌ ( ਜੋਵਹੁ” ॥ ੧੨॥ ਇਮ ਕਹਿ ਸ ਗੁਰ ਬਾਹਿਰ ਆਏ । ਜੇ ਸਭ 
ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਸੁਖਦਾਏ। ਮਾਤਾ ਭਈ ਪ੍ਰਸੈਨ ਮਹਾਨਾ।-ਦੇਖਹੁ ਸੈਤ ਸੁ ਬ੍ਰਿਤੀ 
ਸਮਾਨਾ-॥ ੧੩ ॥ ਉਤਕੈਠਾ"' ਜਿਸ ਕੇ ਉਰ ਏਵੀ । ਜਗਤਈਸ਼ ਕੀ 
ਜਨਨੀ ਦੇਵੀ । ਪ੍ਰਥਮ ਮਿਲਜੋ ਸੀ ਨਾਨਕ ਸੈਰ।ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸੁਮਤਿ _ 

ਸਿ ਇਕ ਤਪ ੨ 

ਭਾਵ ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । “ਹੱਥ ਤੇ ਧਰੇ ਬੇਰ ਵਾਂਡੂ 
ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਆਪ ਪਰ ਰੌਸ਼ਨ ਹੈ । ੧ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ । “ਤਾਤਪਰਯੇ । “ਦੁਖ 
ਸੁਖ, ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ; ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਆਦਿ ਜੋੜੇ । $ਭਾਵ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਇਕਰਸ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ । 
“ਵਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ । "ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਹਿਣੀ ਵਾਲਾ । €ਉਦਾਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕੋ । "”ਸ਼ੇਸ਼ 
ਨਾਗ, ਸਰਸ੍ਹਤੀ ਵੇਦ ਤੇ ਝ੍ਰਹਮਾ` ।"ਬੋੜੀ ਬੀ । '“ਇੱਛ। ਰ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____ (੫੩੪੨) ਰੁਤ ੪। ਅੱਸੂ੩੩, 
ਉਤੋਗ ॥ ੧੪॥ ਰਯਾਨ ਅਵਸਥਾ ਬਿਥੋ ਅਰੂਵਾਂ । ਪਰਾਪਤਿ ਭਯੋ ਪਰਮ 
ਪਦ ਗੂਢਾਂ । ਖਟ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ ਲਗਿ ਜਗ ਰਹਜੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਲਿਤ ਬ੍ਰਿੰਦ 
ਕੋ ਲਹਕੋ ॥ ੧੫॥ ਜਿਸ ਕੇ ਬਾਕ ਮਿਟੈ ਨਹਿੰ ਕਿਸ ਤੇ । ਉੱਤਮ ਅਪਰ 
ਕਹੋ ਕੋ ਤਿਸ ਤੇ । ਤਿਸ ਕੀ ਕੁਲ ਕੋ ਕੂਖਨ ਭਯੋ। ਨਾਮ ਸੁ ਰਾਮ ਕੁਇਰ 
ਜੋ ਥਿਯੋ ॥ ੧੬॥ ਜਨੁ ਦੀਪਕ ਤੇ ਦੀਪ ਜਗਾਯੋ । ਗਮਾਨ ਅਵਸਥਾ 
ਮਹਿ ਦਿਪਤਾਯੋ । ਸਿੱਖਯ ਮੁੱਖਕ ਸਤਿਗੁਰ ਘਰ ਕੇਰੇ । ਜਿਨ ਕੀ ਸਮਤਾਂ 
ਅਪਰ ਨ ਹੇਰੇ ॥੧੭ ॥ ਹੁਤੋ ਸਮੈ ਤਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ । ਲਖਜੋ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ 
ਸਰਬ ਗੁਰ ਘਰ ਜੀ।ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਕੋਰਾ।-ਮਾਤਾ ਹਿਤ ਸ ਮਨੋ: 
ਰਥ ਮੇਰਾ ॥੧੮॥ ਦਰਸ ਅਵੱਸ਼ ਕਰਨਿ ਕਹ ਕਾਲੀ । ਉਰ ਮਹਿੰ ਇੱਛਾ 
ਕੀਨਿ ਬਿਸਾਲੀ-। ਗਈ ਨਿਸਾ ਪਰਿ ਕਰਿਤੇਂ ਤਯਾਰੀ'। ਨਿਜ ਸੈਗਤਿ 
ਸੋਂ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ ॥੧੯॥ “ਭਏ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਅਨੌਦਪੁਰਿ ਜਾਨਾਂ । ਮੁ ਪਸ਼ੇ- 
ਚਾਂਤੀ ਕਰਹੁ ਪਯਾਨਾ । ਮੈਂ ਦਕਾਂਕੀ ਸ਼ੀਘ ਸਿਧਾਉ' । ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਕੌ ਪਾਉ॥੨੦॥ "ਤਮ ਤੇ ਪਹੂੰਚਨ ਜਾਇ ਸ 'ਜਾਵਤਿ।ਸ਼ੀਘੂ ਸਿਧਾਵਹੁ 
ਆਵਹੁ ਤਾਵਤ””। ਇਮ ਕਹਿ ਰੈਨ ਬਿਥੈ ਪਰਿ ਸੋਏ । ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤਿ 
ਜਾਗਿਬੋ ਹੋਏ॥ ੨੧॥ ਕਰਿ ਇਸ਼ਨਾਨ- ਪਾਠ ਜਪ ਕੀਨਾ । ਪੁਨ ਗੁਰ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ ਮਨ ਦੀਨਾ । ਭਯੋ ਤੁਰੈਗਨ ਪਰ ਆਰੂਵ। ਚਲਜੋ ਬੇਗ ਜਿਸ 
ਆਸ਼ੈ ਗੁਢ ॥ ੨੨॥ ਕਹਜੋ ਸਭਿਨਿ ਸੋਂ “ਆਵਹ ਮਿਲੋ । ਮੁਖ ਅਨੰਦਪੁਰ 
ਢਿਸ਼ਿ ਕ੍ਰਿ ਚਲੋ?। ਤੁਰਨ ਤੋਰਿ ਤੁਰੈਗਨਿ ਤਬੈ । ਗਮਨੰ ਮਾਰਗ ਤਜਿ 
ਕਰਿ ਸਬੈ ॥ ੨੩॥ ਸ਼ੀਘੁ ਸਾਬ ਮਗ! ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ ।ਭਾ ਮੱਧਜਾਨ ਭਾਨ 
ਕਛ ਢਲਤੇ । ਕੋਸ ਪਚੀਸਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ । ਧੈਂਡੋ ਦੁਰ ਰਹਜੋ ਪੁਰਿ 
ਬਾਂਇ ॥੨੪॥ ਦਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜਰੀ ਪੁੰਨ ਮਹਾਨੀ । ਉਠੀ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕਰਿ 
ਮੱਜਨ ਪਾਨੀ । ਜਪੁਜੀ ਆਦਿ ਪਾਠ ਕਰਿ ਬਾਨੀ । ਬੈਠੀ ਪੁਨ ਪ੍ਰਤੀਖਨਾ 
ਠਾਨੀ ॥ ੨੫ ॥ ਪੁੱਤ ਬਾਕ਼ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਲੀਏ । ਭੋਜਨ ਜਲ ; ਚਿਬੋ 
ਨਹਿ ਕੀਏਉਤਕੇਠਤਿ“ ਬੈਠੀ ਬਡਭਾਗਨ।ਪੂਰਬ“ ਸੈਤ ਪਿਖਿਨਿ ਅਨੁ- 
ਰਾਗਨ ॥ ੨੬॥ ਬੀਤੇ ਜਬਹਿ ਜਾਮ ਜੁਗ ਬੈਸੇ । ਸੁਤ ਢਿਗ ਪਠਜੋ ਦਾਸ 
ਕ,ਐਸੇ। “ਕਰਜੋ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਕਹੋ ਤੁਹਾਰੇ । ਨਹਿ ਆਯੋ ਨਹਿ ਅਚਜੋ 

“ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਪੈਗਈ।”ਜਿੰਨੀਛੇਤੀ ਤੁਹਾਥੋ' ਪਹੌਚਿਆ ਜਾਵੇਂ ਉਤਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਰ ਪਓ 
ਤੇ ਆ ਜਾਵੋ।₹ਸਾਰੇ(ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ)ਛੇਂਤਕੇ ਰਸਤੇ ਪਏ।ਉਡੀਕਵਾਨ।“(ਅੰਨ ਛਕਣ ਤੋਂ) ਪਹਿਲੋ' । 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ।_ ( ੫੩੪੩ ) ਰੁਤ ੪ । ਅੰਸੂ ੩੩, 
, ਲੇ ਦਲ ਤਤ << 

ਅਹਾਰੇ ॥੨੭॥ ਅਬਿ ਮੱਧਕਾਨ ਕਾਲ ਭੀ ਬੀਤਾ । ਰਹ ਗਜੋ ਮੋਰ ਮਨੋਰਥ 

ਰੀਤਾ। ਆਇ ਅਨੰੰਦਪਰਿ ਆਜ ਕਿ ਨਾਂਹੀ । ਨਿਪੁਨ ਜਿ ਸੈਤ ਗਯਾਨ 

ਕੇ ਮਾਂਹੀ ॥ ੨੮॥ ਅਬਿ ਜਿਮ ਕਹਹੁ ਕਰਹ ਤਿਸ ਰੀਤਿ? । ਸੁਨਿ ਬੋਲੋ 

ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਦ ਚੀਤਿ। “ਪੈਨ ਮਨੋਰਥ ਅਹੈ ਤੁਮਾਰਾ। ਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਪੈਨ 

ਉਦਾਰਾਂ ॥ ੨੯॥ ਉਪਜਾਵਹੁ' ਅਹਾਰ ਰਸਵਾਰੇ । ਮਧੁਰ ਸਲਵਣ ਅਨੇਕ 

ਪ੍ਰਕਾਰੇ । ਕਰਿਵਾਵਹ ਸਭਿ _ਬਿਧਿ ਕੀ ਤਜਾਰੀ । ਸਕਲ ਪਰੋਸਹ ਥਾਲ 

ਮੜਾਰੀ ॥ ੩੦ ॥ ਜਬਿ ਸਭਿਹੂੰ ਬਿਧਿ ਇਹ ਕਰਿ ਲੈਹੋ। ਤਾਤਕਾਂਲ ਹੀ 

ਦਰਸ਼ਨ ਪੈਹੋ । ਨਹੀਂ ਬਿਲਮ ਅਬਿ ਆਵਨਿ ਮਾਂਹਿ। ਤਯਾਰੀ ਕਰਹੁ ਭਾਵੇ 

ਘਰ ਤਾਂਹਿ/॥੩੧॥ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਯੋ । ਸਨਤਿ ਦਾਸ 

ਨੇ ਜਾਇ ਸਨਾਯੋ । ਪਰਮ ਪ੍ਰਪਿਨ ਜਨਨਿ ਮਨ ਭਯੋ । ਕਰਿਓ ਤਯਾਰ ਸੁ 

ਅੰ ਦਯੋ ॥੩੨॥ ਬਹੁ ਤੁਰਨ ਕਰਿ ਬਹੁ ਨਰ ਲਾਏ । ਬਿੰਜਨ ਨਾਨਾ 

ਭਾਂਤਿ ਕਰਾਏ । ਖਟਰਸ ਜੁਗਤ ਸ੍ਰਾਦਿ ਮਨ ਭਾਵਾ । ਅਪਨ ਹਜ਼ੂਰ ਥਾਲ 

ਮਹਿ ਪਾਵਾ ॥ ੩੩॥ ਸਰਬ 'ਪੁਕਾਰਨਿ ਕਰਿਕੈ ਤਾਰੀ । ਕਰਹਿ : ਪ੍ਰਤੀਖਨ 

ਭਾਉ ਸ ਭਾਰੀ । ਜਬਿ ਮੱਧਕਾਨ ਚਲਯੋ ਮਗ 'ਆਵਤਿ । ਬੜਵਾ ਕੋ ̀  ਪ੍ਰਤਿ 

ਉਤਲਾਵਤ ॥ ੩੪॥ ਇਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕੋ ਬਿਰਤਾਂਤ । ਜਾਨਯੋਂ ਰਾਮ- 

ਕਇਰ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤਿ ।-ਪਹੌਜ਼ਮੋ ਜਾਇ ਨ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਨਾ । ਬਿਨ ਪਹੁੱਚੇ 

ਮਿਬਯਾ ਹੁਇ ਜਨਾ” ॥੩੫॥ ਤਜੋਂ ਹੀ ਕਗੰਨ ਸਭਿਨ ਬਨ ਆਇ । ਜਰੋਂ 

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਹੋਇ ਰਜਾਇ-। ਅਸ ਮਨ ਜਾਨਿ ਛਿਨਕ ਮਹਿ ਆਵਾ । 

ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਗ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵ।੩੬॥ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਅਭਿਬੈਦਨ ਕਰਿਹੀ। 

ਪਰਮ ਪੇਮ ਤੇ ਰੂਪ ਨਿ ਗੰਰਹੀ। ਕੁਸ਼ਲ ਬੂੜਿ ਗੁਰ ਸਾਦਰ ਭਾਖਾ । “ਅਚਹ 
ਮਹਾਰ ਮਹਿਤ ਅਭਿਲਾਖਾ?॥ ੩੭ ॥ ਦਾਸ ਏੇਕ ਕਰਿ ਦੀਨੋ ਸੈਗ । ਗਏ 
ਮਾਂਤ ਕੋ ਮਹਲ ਉਤੇਗ । ਕਰਜੋ ਹਤੋ ਤਬਿ ਬਾਲ ਸੁ ਤਯਾਰੀ।ਰਾਮਕੁਇਰ 
ਪਹੰਚੜੋ ਸਿਖ ਭਾਰੀ ॥ ੩੮ ॥ ਮਾਤਾ ਕੇ ਪਾਇਨ ਪਰ ਪਰਜੋ । ਪੂਰਨ 
ਜਾਂਹਿ' ਮਨੋਰਬ ਕਰਜੋ। ਸੈਂਦਰ ਆਸਨ ਤਹਾਂ ਡਸਾਵਾ। ਤਿਸ ਪਰ ਸਾਦਰ 
ਭਾਖ ਬਿਠਾਵਾ । ੩੯ ॥ ਆਗੇ ਥਾਰ ਮਾਤ ਧਰਿ ਦੀਨਸਿ । ਅਪਨੇ ਹਾਥ 
ਬੀਜਨਾ ਲੀਨਸਿ । ਮੰਦ ਮੰਦ ਕਰਿ ਪੰਖ ਝਲਾਵਾ । ਧਰੇ ਭਾਵ ਭੋਜਨ 
ਅਚਵਾਵਾਂ ॥੩੦॥ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਮਨ ਜਾਨੇ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤਿ ਭਾਉ 
ਬ੍ੰਤਿਆਰ ਕਰੋ “ਭਾਵ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਅੱਪੜੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਾ ਬ੍ਰਿਥਾ ਹੋ ਜਾਊ। 'ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾ। _ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੩੪੩੪ ) ਹੁਤ ੪ । ਅੰਸੂ ੩੪, _ 
ਰਿਦ ਠਾਨੰ । ਬੂਝਨਿ ਲਗੀ ਮਾਤ ਸਤਿ ਭਾਏ । “ਆਜ ਕਹਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿ 
ਕਰਿ ਆਏ?!॥੪੧॥ਰਾਮਕੁਇਰ ਅਚਿ ਭੋਜਨ ਸੋਈ । ਬੋਲਯੋ ਹਾਥ ਜੋਰਿ 
ਕਰਿ ਦੋਈ । “ਤਹਾਂ ਰਖੇ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਜਹਾਂ । ਜਹਾਂ ਪਠਾਵਹਿ ਜਾਵਹਿੰ ਤਹਾਂ 
। ੪੨॥ ਪੁਤਲੀ ਕੋ ਅਧੀਨ ਕਯਾ ਅਹੈ। ਨਰ ਕੋ ਬਸ ਬਰਤੀ ਨਿਤ 
ਰਹੈਂ'। ਜਥਾ ਕਰਾਇ ਤਥਾ ਸੋ ਕਰਿਹੀ।ਤਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਹਮ ਅਨੁਸਰ 
ਹੀ ॥ ੪੩॥ ਹਮ ਸੁਛੈਦ ਕੁਛ ਕਰਿ ਸਕਿ ਨਾਂਹੀ । ਸਦਾ ਚਲਹਿੰ ਗੁਰ 
ਆਗ ਮਾਂਹੀ। ਇਮ ਕਹਿ ਨਮਹਿ ਮਾਤ ਕੌ ਕਰਿਕੈ । ਗੁਰ ਢਿਗ 
ਆਜੋ ਉਰ ਮੁਦ ਧਰਿਕੈ॥ ੪੪॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਚਤਰਥ ਰੁਤੇ 
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਕੁਇਰ' ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਤੇਤੀਸਮੋਂ ਅੰਸੂ। ੩੩॥ __ 

੩੪, (ਕੜਾਹ ਦੀ ਲੁੱਟ । ਭਾਈ ਰਾਮਕੁਇਰ ਜੀ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਬੈਠਯੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਟ ਰਾਮਕੁਇਰ ਸ਼ੁਭ ਮੈਤ । ਸਿੱਖੀ ਕੀ 
ਲਛਮੀ ਮਹਾਂ ਜਿਨ ਕੇ ਦਿਪਤ ਅਨੰਤ” ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੁਸ਼ਲ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਸਾਗੇਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਤੋ ਬਹੁ ਸਤਿਕਾਰੇ/ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਤੁਮ 
ਆਧਾਰੇ । ਪਾਇ ਸੁਮਗ ਨਰ ਅਨਿਕ ਉਧਾਰੇ ॥ ੨॥ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸਾਗਰ 
ਬਿਨੁ ਪਾਰੀ” । ਸ਼ਰਧਾ ਕੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਰ ਬਾਰੀ” । ਸੱਤੜਨਾਮ ਸਿਮਰਨ 
ਨਿਰੋਤਰ । ਨਿਸ ਦਿਨ ਉਠਹਿੰ ਤਰੈਗ ਸੁ ਅੰਤਰ“ ॥ ੩॥ ਹਉਮੈ ਸੁਰਤ 
ਬਿਸਾਰਨ ਕਰਨੀ£। ਇਹ ਪਾਵਨਤਾ” ਜਿਸ ਮਹਿੰ ਬਰਨੀ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋ 
ਕ੍ਰਿਤ ਭਲ ਭਾਵੈ। ਸਦਾ ਅਗਾਧਪਨੋ ਦਰਸਾਵੈ ॥ ੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅਰ 
ਦਸਮ ਸਰੂਪ । ਦਿਵ ਬੇਲਾ ਦਰ ਲਖਹੁ ਅਨ੍ੂਪ। ਸਮ ਦਮ ਦਯਾ ਧਰਮ 
ਸੁਚ ਸ਼ਾਂਤੀ । ਰਹਤਿ ਰਾਖਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਤੀ"” ॥ ੫ ॥ ਛਿਮਾ, ਸੌਚਤਾ, 
ਮੁਦਿਤਾ; ਪ੍ਰੀਤ। ਇਹ ਨਢ ਨਦੀ ਮਿਲਹਿਂ ਜਿਸ ਨੀਤ । ਸਿੱਖ ਸੈਤ ਜਲ- 
'(ਪੁਤਲੀ ਖਿਲਾਵਨਹਾਰ) ਨਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । “ਬਿਅੰਤ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ । 
“ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਬਿਨਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਪਾਰ । “ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਲ । “( ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ) 
ਵਿਚ ਨਿਸਦਿਨ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਮਾਨੋਂ ਤ੍ਰੰਗ ਉੱਠਣੇ ਹਨ । ੬ਹਗਤਾ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਗੁਲਾਵਣਾ । 
“ਭਾਵ ਇਹ ਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ ਹੈ । "ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਕਿਤ ਭਲੀ ਭਾਵਣੀ ਭਾਵ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ । 
“ਕਿਨਾਰੇ । (ਅ) ਨਦੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋਗਲ । “ਗੁਰਮਤਿ ਅਨਕੁਲ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ। 

“ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੱਤ੍ਹ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗਜਾਤ ਗੇਯ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਬੀ ਉੱਚਾ 
ਹੈ, ਇਹ ਗਲ ਭਾਈ ਰਾਮਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇਬੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਖਾਈ ਹੈ । 

_ਪਾ:=ਗੁਰਮੂਖ ਸਿਖੀ ਸਿੰਧੁ ਅਪਾਰੀ । ਰ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਮੂਰਜ । ( ੫੩੪੫ ) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਸੂ ੩੪, 

'ਜੈਤ ਅਪਾਰ।ਮੀਨ ਆਦਿ ਜੇ ਅਹੈਂ ਉਦਾਰਾ ॥ ੬॥ ਨਰਕ ਤਪਤ ਜਿਨ 
ਕਉ ਕਬਿ ਨਾਂਹੀ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਹਿ ਜੋ ਤਜਿ ਨ ਸਕਾਹੀਂ।ਅਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ 
ਜਲਧ ਸਕਾਸਾਂ'। ਬੈਸ ਤੁਮਾਰੋ ਚੈਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ॥੭॥ਦੋਹਰਾ॥ਬੁੱਢਾ ਭਯੋ ਮਹਾ- 
ਤਮਾ ਛੁਯੋ ਬਿਕਾਰ ਨ ਲੋਸ਼ । ਸਦਾ ਏਕ ਰਸ ਮਹਿ ਰਹਜੋ ਅਪਰਨ ਹਤੇ 
ਕਲੇਸ਼”? ॥੮॥ ਚੌਪਈ॥ ,ਰਾਮਕਇਰ ਸੁਨਿ ਬੋਸ ਬਡਾਈ।ਮਸਤਕ ਟੇਕ੍ਯੋ 
ਗ੍ੀਵ ਨਿਵਾਈ। ਮਨਹੁ ਲਾਜ ਕੋ ਭਾਰ ਉਦਾਰਾ”। ਸਹਜੋ ਨ ਜਾਇ,ਬਿਰਯੋ 
ਬਲ ਭਾਰਾ” ॥੯॥ ਇਮ ਕਰਿਕੈ ਸਨਮਾਨ ਘਨੋਰਾ।ਦੀਨਸਿ ਸ਼ਭ ਮੰਦਿਰ 
ਮਹਿ ਡੇਰ।ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਮਹਿ ਸੈਗਤਿ ਸਾਰੀ।ਪ੍ਾਪਤਿ ਭਈ ਸ਼ੁਮਤਿ ਹੁਇ 
ਭਾਰੀ।੧੦॥ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਹਿ ਧਗੀਹਿ ਉਪਾਇਨ।ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਹਿੰਕੋਮਲ 
ਪਾਇਨ।ਸਨੋਸਨੇ ਤ ਡੇਰਾ ਕਰਿ ਦੀਨਸਿਸ਼੍ਰਮ ! ਮਾਰਗ ਨਿਰਬਿਰਤੀਕੀਨਸਿ 
॥੧੧॥ਰੈਨ ਸੈਨਕਰਿ ਚੈਨ “ਸਮੇਤੇ।ਜਾਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮੇਂ ਭਏ ਤੇ।ਸਤੁੱਦ੍ਵ 
ਸ਼ੈਦਰ ਸੀਤਲ ਨੀਰ । ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨਹਿੰ ਸਰਬ ` ਸਰੀਰ ॥ ੧੨॥ ਜਪੁਜੀ 
ਆਦਿ ਪਠਤਿ ਗੁਰਬਾਨੀ । ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਹਿ ਅਘ ਹਾਨੀ। ਸਨੇ ਸਨ 
ਚਲਿ ਪੁਰਿ ਮਹਿੰ ਆਏ । ਰਾਮਕੁਇਰ ਕੇ ਸੈਗ ਸੁਹਾਏ॥੧੩॥ ਤਿਮ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਕਰਿ ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ । ਆਇ ਬਿਰਾਜੇ ਸਭਾ ਸਥਾਨ।ਸਕਲ ਸਿੱਖ ਤੈਸੇ 
ਚਲਿਆਏ । ਦਰਸਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ॥੧੪ ॥ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਲੋ 
ਸੈਗਤਿ ਸਾਰੀ। ਜਾਇ ਨਮੋ ਗੁਰ ਚਰਨ ਅਗਾਰੀ। ਜਥਾ ਕਮ ਸ ਬੈਠੇ ਗੁਰ 
ਪਾਸ । ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸਹਿਂ ਮੋਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿ । ੧੫ ॥ ਤਬਿ ਅਰਦਾਸੀ ਓਰ 
ਨਿਹਾਰਜੋ । ਮਹਾਂਰਾਜ ਗੁਰ ਬਾਕ `ਉਚਾਰਕੋ । “ਆਗਯਾ ਕੋਸ਼੫ ਨਿਕਟ 
ਪਠਾਵਹੁ । ਏਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰਜਤਪਣ ਲਯਾਵਹੁ॥ ੧੬॥ ਸਭਿ ਕੋ ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ 
ਕਰਿਵਾਇ।ਹੁਇ ਤਯਾਰ ਆਨਹੁੰ ਸਹਿਸਾਇ) । ਸੁਨਿ ਕੈ ਗਯੋ ਕਿਿੱਤ ਸਭਿ 
ਕਰਿਕੈ੯ । ਲਯਾਵਤਿ ਭਲੋ ਸ਼ੀਘੂਤਾ ਧਰਿਕੈ ॥ ੧੭ ॥ ਪੁਨਹਿੰ ਸਿੱਖ ਸਗਰੇ 
ਬੁਲਵਾਏ। ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਆਨਿ ਮਿਲਹਿੰ ਇਕ_ਥਾਏ ।1 ਥਾਏਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ 
੧ਐਜੇ ਗੁਗੰਸੇਂਖੀ ( ਰੂਪੀ ) ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਸ””` [ਸੈਸ:, ਸਕਾਸ਼=ਪਾਸ, ਕੋਲ ] । “ਹੋਰਨਾਂ 
(ਸਿੱਖਾਂ) ਦੇ ਕਲੋਸ਼ ਦੂਰ ਕੀਤੇ । “ਬਹੁਤ ਝਰਾਮਕੁਇਰ ਨੇ ਗਿੱਚੀ ਨਿਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪਕ 
ਬੈਨ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨੋ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਨੀ ਇਕ ਲੱਜਿਆ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਸੀ 
ਜੋ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਭਾਰ ਨੇ ਧੋਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਿਚ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤੀ।“ ਰਾਮ । 

੬ਸਾਰਾ (ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ) ਕੌਮ ਕਰਕੇ । 
ਪਾ:-ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਿ ਤਯਾਗੇ ਸਕਲ ਕਲੇਸ਼ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ___ (੫੩੪੬) ਕਿਤੁ ੩। ਅਸੂ ੩੪ 

ਕੋ ਪਗ] ਕਰਿ ਬੈਦਨ । ਬੈਠੈਂ ਦਰਸਤਿ ਹ੍ਰੈ ਅਭਿਨੰਦਨ” ॥ ੧੮ ॥ ਰਾਮ 
ਕਇਰ ਸੈਗਤਿ ਜੁਤਿ ਤਹਾਂ । ਪੂਰਨ ਸਭਾ ਭਈ ਸੁਖ ਮਹਾਂ । ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ 

ਦਸਵੇ' ਗਰ ਸੋਹੈ । ਬਿਗਸਾਵਤਿ ਮੁਖ ਕਮਲ ਮਨੋ ਹੈਂ ॥੧੯॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਨ 

ਬਰ ਬੋਲਤਿ ਬੋਲ । “ਕੁੰਡਲ ਡੋਲ : ਕਪੋਲਨਿ ਲੋਲ। ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਸਿਖ 

ਜੀਵਤਿ ਮਾਨੋਂਮਿਟਹਿਂ ਪਾ੫ ਦੁਖ ਦੋਖ ਮਹਾਂਨੋ॥੨੦॥ ਪਿਖਜੋ ਤਿਹਾਵਲ 

ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਵੇਰ । ਆਗੜ਼ਾ ਦੇਤਿ ਭਏ ਤਿਸ ਬੇਰ। “ਲੂਟ ਲੋਹ ਸਭਿ ਕਰਹੁ 

ਅਹਾਰਾ। ਕਹਤਿ ਉਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਬਾਰਾਂ ॥ ੨੧॥ ਮਹਿਲ।ਨ ਬਿਥੋ 

ਬਿਰਾਜੇ ਜਾਇ।ਪਾਛੇ ਉਠੇ ਸਿੰਘ ਸਹਿਸਾਇ।ਕਰੰਹਂ ਸ਼ੀਪ੍ਰਤਾ ਲਟਮਚਾਈ। 

ਲੇ ਲੇ ਜਾਹਿੰ ਤਹਾਂ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੨੨॥ ਜਿਤੋ ਜਿਤੋ ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੰ 

ਲੀਨਸਿਡੇਰੇ ਜਾਇ ਸ ਥੈਬੋ ਕੀਨਸਿਦੁਦਿ ਤ੍ਰੈ ਚਹੋਂ ਕੋ ਜਿਤਿਕ ਅਹਾਰੇ। 

_ਢਿਕ ਇਕ ਲੇ ਗਮਨਜੋ' ਬਲ ਭਾਰੇ॥੨੩॥ਲੂਹੰਤਿ ਅਧਿਕੈਂ ਰੌਰ ਮਚਾਵਾ । 

ਦਰ ਦੁਰ ਲੋ ਬਹੁ ਸੁੰਨ ਪਾਵਾਂ । ਰਾਮਕਇਰ ਪਿਖਿ ਕੈ ਗੁਰ ਤੌਰ”। 

ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਭਯੋ ਤਿਸ ਠੌਰ॥ ੨੪॥ ਬਿਰਤੀ ਸੰਕੋਚੀ ਕੂਰਮ ਨਯਾਈ”। 

ਬੈਠਕੋ ਅਚਲ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਈ। ਨਹਿੰ ਲੂਟਨ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਹਾਰਗੋ। ਸ਼੍ਰੀ 

ਗੋਰ ਕੋ ਕੁਛ ਖਜਾਲ ਬਿਚਾਂਰਜੋ ॥ ੨੫ ॥ ਰਾਮਕਇਰ ਕੀ ਖ਼ੈਗਤਿ ਜੋਇਂ। 

ਅਪਨੇ ਗੁਰ ਕੀ ਗਤਿ ਕੋ ਜੋਇ। ਰੋਕਿ ਰਿਖੀਕਨਿ ਬੈਠੇ ਰਹੇ । ਉਠੇ ਨ 

ਹਾਲੋਂ', ਬਾਕ ਨ ਕਹੇ ॥੨੬॥ ਜਜੋਂ ਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕ ਰਹੇ ਬਿਚਾਰੇ । ਅਪਰ 

ਸਿੱਖ ਲੋ ਗਮਨੇ ਸਾਗੇਬੀਤ ਗਯੋ ਪਨ ਕੋਂਤਿਕ ਕਾਲ । ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਤਨ 

ਭਈ ਮੈਂਭਾਲ ॥੨੭॥ ਖੋਲਿ ਬਿਲੋਚਨ ਨਿਜ ਸਿਖ ਹੇਰੇ। ਉਠਿ ਗਮਨਯੋ' 

ਪਰਾਪਤਿ ਭਾ ਡੇਰੇ । ਪਰਦੁਰਿ£ ਪ੍ਰਸੈਗ ਸਕਲ ਮਹਿ ਭਯੋ ।“ਨਹੀਂ ਤਿਹਾਵਲ 

ਲੂਟਨ ਕਿਯੋ॥੨੮॥ਸੈਗਤਿ ਸਹਿਤ ਧੀਰ ਕੌ ਧਾਰੇ।ਰਹੇ ਸਥਿਤ ਨਹਿੰਹਾਬ 

ਨਿਕਾਰੇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੋਣ ਮੜ੍ਾਰੀ ।-ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਹਿ ਸਮ ਬ੍ਰਿਤੀ- 

ਬਿਚਾਰੀ ॥੨੯॥-ਕੈਚਨ ਮਾਟੀ ਸਮ ਹੈ ਜਿਨ ਕੌ।ਅਲਪ੫ ਬਾਤਿ ਇਹ ਕ੍ਯਾ 

ਹੈ ਤਿਨ ਕੋ-। ਪੈਨਯ ਪੈਨਯ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹੈਂ।-ਇਹ ਬ੍ਰਿਤਿ ਬਡ ਭਾਗਨ 

ਤੇ ਲਹੈਂ ॥ ੩੦ ॥ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤਿ ਸੋਈ । ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਬਿਨਸੇ 

ਜਿਨ ਦੋਈ-। ਮਹਿਮਾਂ ਮਹਾਂ `'ਮਾਨਿ ਮਨ ਮਾਂਹੀ। ਅਪਨ ਸਮੈਘੰਨ 

ਪਰਮ ਹ ਹੇ ਹੋਕੇ। "ਸਦਰ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਠੌਡਲਾਂਦੀ ਡੋਂ ਡੋਲ ਵੇਖ ਵੇਖਕੇ ਸਿਖਜੀਉ' ਦੇਹਨਮਾਨੋਂ/ਸੁਭਾਉ 

ਨੂੰ । 5ਕਛੂਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇ ਉਹਹਥ ਪੈਰਸੈਕੋਚ ਲੈੱਦਾਹੈ।“ਨ ਉੱਠੇ ਨਾ ਹਿੱਲੇ । $ਖਿਲਰ ਗਿਆ। 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੩੪੭ ) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰ] ੩੪. ਸਾਬ ਸਰਾਹੀਂ'॥੩੧॥ਬੀਤ ਗਯੋ ਦਿਨ ਨਿਸ ਇਸ ਭਾਂਤੀ।ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨਹਿਂ ਪਨਾਹੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤੀ । ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਇ ਦਿਵਾਨ । ਖੈਦਹਿੰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਖ ਆਨਿ ॥੩੨। ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਸਹਿ ਮੈਂਗਤਿ ਆਵਾ । ਕਰਿ ਪਗ ਨਮੋ ਬੈਠਿ ਹਰਖਾਵਾ । ਸਤਿਗਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਮ ਮਹਾਨੇ। ਦਿਵਸ ਜਾਮਨੀ ਜਿਨ ਕੇ ਧਯਾਨੇ ॥੩੩॥ ਸਭਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਕੀ ਗਜਾਤਾਵਾਰੇ । ਪਿਖਿ ਸੈਗਤਿ ਕੌ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ । “ਕਯੋਂ ਕਰਾਹ ਤਮ ਲੀਨਹੁੰ ਨਾਂਹੀ ? । ਰਹੀ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਸ੍ਰਾਦਨ ਚਾਹੀ” ॥੩੪॥। ਸਮ ਚਿਤ ਰਾਮ ਕੁਇਰ 'ਦਿਸ਼ਿ ਦੇਖਿ। ਤੁਮ ਕੜੋ ਕੀਨਸਿ ਦੇਭ ਵਿਸ਼ੇਖ? ਇਕ ਤੋਂ ਹਮਰੀ ਆਗਤ ਭਈ। ਦਤੀਏ ਬਾਂਛਤਿ ਬਿਧਿ ਨਿਰਮਈ॥੩੫॥ ਤਉ ਤੁਮਹੰ ਨੋ ਦੌਕ ਕਮਵਾ । ਜਿਸ ਤੇ ਮਨ ਕੌ ਨਹਿ ਨ ਬਿਰਾਵਾਂ!ਯਾਂਤੇ ਤੁਮਰੇ ਮੇਲ ਮਝਾਰੀ।ਹੁਇ ਪਖੰਡ ਕੋ ਬਾਸਾਭਾਰੀ ॥੩੬॥ ਜਿਸ ਕਲਜੁਗ ਤੋਂ ਡਰ ਉਰ ਚੀਨ । ਰਾਮ ਕਇਰ ਨਹਿ ਲੂਟਨਿ ਕੀਨਿ। ਸਭਿ ਲੋਕਨ ਕੋ ਜੋ ਕਲਿਕਾਲ। ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਹਿ ਪੋਰਨ ਮਾਰਗਿ ਚਾਲ£“ ॥੩੭॥ ਸੋ ਇਨ ਕੈ ਪਹੁੰਚੈ ਇਸ ਭਾਇ । ਫਾਂਧਹਿ ਕੋਟਨ ਕੌ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਾਇ"। ਕਿਮ ਬਚਾਉ ਨਹਿ ਬਨਹਿ ਤੁਮਾਰੇ । ਕਲਜੁਗ ਬਰਤੈ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰੇ” 1 ੩੮॥ ਰਾਮ ਕਇਰ ਸੁਨਿਕੈ ਗੁਰਬਾਨੀ। ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਬਿਨ ਬਖਾਨ ।-ਹਮਰੇ ਘਰ ਕਲਿ ਕਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪੂ।ਹੁਇ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਨ-ਇਹ”ਬਖ- ਸਚੇ ਆਪੁ/੩੯॥ਪਰਾਲਬਧ ਕੋ ਓਰਕ ਹੋਹੌਂ।ਤਨ ਕੋ ਤਜਾਗਨ ਹੈ ਜਬਿ ਮੋਹੀ । ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਤਿਸ ਕੇ ਪਸ਼ਚਾਤੀ । ਸਭਿ ਜਗ ਮਹਿ ਬਿਥਰਹਿ ਬੱਖਯਾਤੀ ॥ ੪੦ ॥ ਮਮ ਸਤ ਕੋ ਜਬਿ ਸੋਤ ਉਪਜਾਇ। ਤਬਿ ਤਮ ਵਾਕ ਫੁਰਹ ਸਤਿ ਭਗੱਏ। “ਏਵ ਮਸਤ? ਪਨ ਗਰ ਬਖਾਨ) । ਨਿਜ ਸਿਖ ਕੀ ਬਾਨ) ਕਹੁ ਮਾਨੀ॥੪੧॥ਰਾਮ ਕਇਰ ਕੇ ਭਾ ਜਬੈ ਪੋਤਾ । ਤਬਿ ਇਨ ਕੋ ਘਰ ਕਲੀ ਉਦੋਤਾ । ਕਰੇ ਕੁਕਰਮ ਜਗਤ ਮਹਿੰ ਜਾਨਿਯ। ਬਹੁਰ ਬੈਸ '(ਮਾਤਾ ਜੀ) ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ੩ ਬੀਬੀਆਂ) ਪਾਸ ਸਲਾਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਿਮ ਡੋਰ ਜੀ ਦੀ) । "ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਸਵਾਦਾਂ ਦੀ ਢਹ ਰਹੀ ( ਜੇ ਖਾ ਲੈਦੇ ਤ/ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ) । -ਦੂਜੇ ਵਿਧੀ ਮਨ ਅਨਕੂਲ ਸੀ ਭਾਵ ਕੜਾਹ ਖਾਣਾ ਮਨ ਪਸਿੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕੋਈ ਦੁਖ ਤਸੀਹੇ ਦਾ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸੀ । $ਜਿਸ (ਦੰਡ) ਕਰਕੇ ਮਨ ਭੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ । “ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਬਾਣੀ ਚੱਲਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦ' ਹੈ । #ਕਿਲਿਅੰ ਤੇਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ । “ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ( ਵਾਕ )। ੯ ਮੇਰੀ ) ਪਰਾਲਬਧ ਦਾ ਅੰਤ ਜਦ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਛੁਟੇਗਾ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੩੪੮) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਸੂ ੩੪. 

ਬਿਨਸਯੋ ਪਹਿਚਾਨਿਯਾਂ॥੪੨॥ਨਹ ਤਬਿ ਰਾਮਕੁਇਰ ਲੇ ਕਹੜ
ੋ । ਨਹਿੰ 

#ਇਸ ਵੈਲੋ ਦੀ ਸਤਿਗਰਾਂ ਦੀ ਰੁਹਾਨੀ ਰਮਜ਼ ਜ਼ਰ' ਤੇਰੀ ਸੈ.ਹੇ । ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਕੌ
ਰ 

ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੜਾਹ ਨਹੀਂ' ਲੁਟਿਆ ਇਸ ਵਿਚ ਤਿਆਗ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦਾ; ਬ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਅਚਾਹਤਾ ਹੈ 

ਪੰਤੁ ਤਿਆਗ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾਂ 
&= =ੜ 

ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਤਿਆਗ ਬੀ ਜਾਕੇ ਸਿੱਖਣ
ਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਰ ਉਹ 

ਤਿਆਗ ਦਾ ਤਿਆਗ ਗ੍ਹਿਣ ਨਹੀਂ' ਹੈਦਾ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਵਸਤੂ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਔੱਗੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਤਿਆਗ ਲੋੜੀਦ ਸੀ। ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਕੜਾਹ 

ਲੈਣਾ ਗਹਿਣ ਬ੍ਰਿਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਕਿ ਤਿਆਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੈ ਸੁ
ਭਾਵ ਭੂਤ ਹੋ ਚੁਕਾ 

ਸੀ । ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੱਸੇ ਹੇਰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਤਿਆਗ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰੱਖਣਾ ਇਕ ਲੋਸ਼ਾਂ- 

ਵਿਦਯਾ ਯਾ ਸੂਖਮ ਹਉਂ ਦੀ ਹੀ ਸੂਰਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜੇ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ 

ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਤਜਾਗ ਬ੍ਰਿਤੀ. ਦੀ ਹਉਂ ਨੂੰ ਤਜਾਗਣਾ ਤਯਗ ਦਾ 

ਤਯਾਗ ਹੈ । ਇਸ ਪਰਮ ਸੂਖਮ ਹਉਂ' ਨੂੰ ਬੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰੇ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ 

ਦੀ ਮੈਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੁੱਟ ਪਾਈ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੂਰੇ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ 
ਆ 

ਖੋਹਲਕੈ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਤ ਤਾੰ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਤੇ ਫਤਹ ਨਹੀਂ ਪਾਂ ਚੁਕ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰੀਸ 

ਕਰੌਕੇ ਰੁਕੇ ਰਹੇ । ਮੈਗਤ ਦੀ ਆਪੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਦੀ ਸਿਵਤ ਤਾਂ ਇਸ ਰਵਸ਼ ਵਿਚ ਉਪਮਾੰ ਜੋਗ ਹੈ 

ਪਰ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੁਕਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰੇ ਜੀ ਕਰਨਾ ਇਕ ਬਨਾਵਟ ਜੇਹੀ ਸੀ । 

ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਰੁਕਣ ਵਿਚ ਕੁਛ “ਲੋਕ ਭੈ! ਭੀ' ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ 

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਰਨ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤੁਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤਿਆਗੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 

ਵਾਂਰ੍ੀ ਕੜਾਹ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਾਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਬੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨ ਦੇਗ ਕਿਹਾ ਹੈ । 

ਜਦੋ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੜਾਹ ਖਾਓ ਤਾੰ ਤਿਆਰੀ 

ਪਰਖਾਂ ਦੇ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਿਚ ਤਿਆਗ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਹਿਣ ਨਹੀਂ 

ਚੈਬੜਦਾ, ਸਗੋ ਰਜ਼ਾ ਪਰ ਟੁਰਦੀ ਸੁਰਤ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇਕਸੂਰ ਰਹਿਦੀ ਹੈ । ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ 

ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੇਲਣਾ, ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣ) ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਗ਼ਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਫੂਹਾਨੀ 

ਪਰਮਪਦ ਹੈ । ਇਹ ਆਪਣੈ ਆਪ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਮਾਲ ਹੈ । ਜਿਵੇ ਸਾਜ਼ ਤੇ ਲਗੀ 

'ਤਰਬ”, ਜਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਬਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਤਾਣੀ 'ਤੇ 

ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਂਦੀ ਸਗੋਂ ਇਕਸ਼੍ਰੱਰ ਹੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤਾਣ ਵਾਲੀ ਹੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਬਾਜ਼ ਦੀ 

ਸੂਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰਬ ਬਿਨਾਂ ਛੇੜੇ ਬਿਨਾਂ ਤਣ ਲਾਏ 'ਉਸ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ । ਸਗੋਂ ਜੇ 

ਕਦੇ ਤਰਬ ਨੂੰ ਫੇੜੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਸੂਰ ਪਰ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿਚ ੀ ਬ੍ਰਰਾਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਉਹ ਥਰਕਦੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ । ਸੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੈਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਬਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਠੀਕ ਠੀਕ 
(ਬਾਕੀ ਟੁਕ ਦ੫ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੇਨ) ਤੋ” 
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ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੩੪੯ ) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਸੂ ੩੫ ਗੁਰ ਤੋ ਬਖਸ਼ਾਵਨਿ ਚਹਯੋ। ਇਸ ਪਕਾਰ ਨਜਿੰ ਕੀ ਮਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਅਨੁ ਸਾਰੀ॥੪੩॥ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਸਤਿਗਰ ਸ ਬਿਲਾਸ। ਕਰਤਿ ਅਨੰਦ ਪੁਰੇ ਸੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸੁਨਿ ਸਨਿ ਆਵਹਿ ਸਿੱਖ ਅਨੇਕ । ਸੇਵੰਹੇ ਦਰਸਹਿ ਲਹੈ ਬਿਬੇਕ ।੪੪॥ ੬੩ ਰੀ ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿੰ ਥੇ ਚਤੁਰਬ ਰੁੱਤੇ “ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਕੁਇਰ ਸਾਖੀ? ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਟੈ ਨਾਮ ਚੰਤੀਸਮੋ ਅੰਸ।। ੩੪ ॥ 
੩੫, | ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਜੀ]। __ ਦੋਹਰਾ ॥ ਅਪਰ ਬਾਰਤਾ ਕੁਛ ਕਹੋਂ' ਰਾਮਕੁਇਰ ਕੀ ਫੇਰ । ਸੋ ਸਤਿਗਰ ਕੀ ਕਥਾ ਕਹੁ ਜਾਨਤਿ ਜਿਮ ਚਖਿਹੇਰ' ॥ ੧॥ ਰੌਪਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨਾ । ਜਗ ਤਾਰਨ ਸਿੱਖਯਨ ਅਘ ਹਾਨਾ । ਤਿਨ ਕੇ ਨਿਕਫ ਰਹੇ ਸੁਖ ਮਾਨੀ”। ਦਰਸ਼ਨ ਢਰਸਹਿੰ ਸੁਭ ਮਤਿ ਗਯਾਨੀ ॥੨॥ ਗੁਰ ਭਾਣਾ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਭਾਵੈ । ਆਠਹੁੰ ਜਾਮ ਏਕ ਲਿਵਲਾਵੇਂ'। ਗੁਰ ਪਗ ਪੰਕਜ ਪ੍ਰੇਮ ਅਪਾਰਾ । ਰਿਦੈ ਨਿਰੈਤਰ ਰਹਿ ਇਕਸਾਰਾ । ੩॥ ਜਿਵੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ । ₹ਸੂਖ ਮੰਨਕੇ। ਢਲ [ਪਿਫਨੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਥਾਕੇ ਟੂਕ] 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਸ਼ ਜਿੰਨਾਂ ਬੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਆਦਿ ਦ। ਜ਼ੈਰੀਅਤ ਦੀ ਬੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੜੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਾ ਗੁਦੂ ਸਾਂਈਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸੂਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸਨ, ਦੇਖੋ ਅੰਸੂ ੩੫, ਅੰਕ ੧੯. ੨੦। ਰਹ 
ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਸਰਾਪ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ । ਇਹ ਸੰਸਾ ਮੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਤਕ ਠੀਕ ਗਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਸਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਲ ਅੱਪੜੀ ਹੈ । ਹਰ ਹਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖੋਜ ਤਲਬ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਦਾ ਸਰਾਪ ਠੀਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਊੰ ਗੁਰੁ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਸੁਭਾਵ ਮੂਜਬ ਇਹ ਗਲ ਓਪਰੀ ਜਿਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਕੌਰ ਸ਼ਿਰੋਮਣ) ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਤੇ ਹਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਸ੍ਰਾਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋ“ ਸਿੱਖੀ ਦ: ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੌਸ਼ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੈਦ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਦ' ਕਰਨ! ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਚੋਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੇਕੇ ਹਦੇ ਹਨ, _ਫੈਰ ਉਸ ਚੈਂਦ ਨੂੰ ਸਦਾ ਗਹਿਣ ਦਾ, ਸਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਹੱਥ ਸਂਪਣ ਦਾ ਸਰਾਪ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਮਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨ ਪ੍ਰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੇਖੋ ਅੰਸੂ ੩੫, ਅੰਕ ੪੪; ੪੫; ੪੬ ਤੇ ੪੭। ਬਾਕੀ ਵੀਸ਼ ਕੀਕ੍ੰ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖੇਲ ' ਹਨ ਤੇ ਆਖਰੀ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਬਾਲਪਣੇ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨ। ਜਕ ਕਿਸੇ ਕੁਕਰਮ ਵਿਚ । ਦੇਧੇ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤ ਬਾਬ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ । ਇ<. 



ਸੀ ਗੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____ (੫੩੫੦) ਰਿਤੁ ੪। ਅੱਸੂ ੩੫. _ 
ਤਉ ਗਰੁ ਜੀ ਕਰਿ ਨਿਜ ਮਾਇਆ [ਗਾਮਕਇਰ ਕਹੁ ਮਨ ਭ

ਰਮਾਇਆ। 

ਇਸ ਮਹ ਕਛ ਸ਼ੈਕਾ ਨਹਿ ਕੀਜੈ । ਪੁਰਬ ਕੇੜਿਕ ਭੇਂ ਲਖਿ ਲੀਜੈ ॥੪॥ 

ਮਾਯਾ ਪੁਬਲ ਕ੍ਰਮਾਵਨ ਕਰੈ । ਅਸ ਨਹਿੰ ਕੋ; ਤਿਸ ਛਿਨ ਰਹਿ ਬਿਰੈ'। 

ਸਤਿਗਰ ਦੇ ਨਿਜ ਹਾਬ ਬਚਾਵੈਂ । ਸੋ ਉਬਰੈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੈ ॥ ੫॥ 

ਕਾਗ ਭਸੁੰਡ" ਖਗੇਸ਼” ਜੁ ਅਹੈਂ । ਪ੍ਰਭੂ ਸਮੀਪੀ ਜੋ ਨਿਤ ਰਹੈਂ । ਬਹੁਰ 

ਬਸ਼ਿਸ਼ਟਾਦਿਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਜਾਨ!” । ਦਿਨਕੈ ਭਯੋ ਮੋਹ ਜਗ ਜਾਨੀ ॥ ੬॥ 

ਤਉ ਸਭਿਨਿ ਤੇ ਮਹਿਦ ਮਹਾਨਾ।ਜਿਨ ਕੰ ਨਹੀ' ਲੋਸ਼ ਅੱਗਜਾਨਾ। ਤਿਮ 

ਇਨ ਕੇ ਮਨ ਮੋਹ ਉਪਾਵਾ । ਸੁਨਹੁ ਕਥਾ ਸੋ ਅਘ ਬਨ ਦਾਵਾ ॥੭॥ 

ਇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਕੁਇਰ ਗੁਰ ਸਿੱਖਯ । ਤਿਸ ਕੀ ਕਹੋਂ ਕਥਾ ਕੁਛ ਲਿੱਖ । 

ਸਰੀ ਗੋਬਿੰਦਸਿੰਘ ਗੁਰੁ ਬਰ ਦਸਮ/ਜਿਨਕੇ ਦਿਪਤ ਤੇਜ ਕੀ ਰਿਸ਼ਮ“॥੮॥ 

ਕਠਨ ਕਦੈਡ ਪ੍ਰਚੈਡ ਅਗਾਰੀ । ਧਰਜੋ ਹੁਤੋ ਆਗੇ ਇਕ ਬਾਰੀ । ਰਾਮ- 

ਕਇਰ ਨੰ ਦੇਖਨਿ ਕੀਨਸਿ । ਸਤਗੁਰ ਬਲ ਤੇ ਅਧਿਕੇ ਚੀਨਸ£ ॥ ੯॥ 

ਅਤਿ ਬਲਵਾਨਸਰੀਰ ਬਿਸਾਲਾ।ਪੁਨਹ ਧਨੁਖਕੀ ਬਿੱਦਯਾ ਵਾਲਾ।ਤਿਸ 

ਤੇ ਭੀ ਨਹਿੰ ਐਂਚੜੋ ਜਾਈ । ਇਨ ਕੋ ਤਨ ਨਹਿੰ ਡੀਲ ਬਡਾਈ ॥੧੦॥ 

ਅਪਨਿ ਓਜ ਐਂਚਨ ਕੇ ਲਾਇਕ । ਚਹੀਯਹਿ ਅਸ ਧਨੁ ਤੋ ਤਜਿ 

ਸਾਯਕ'।ਅਰਜਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਥਮ ਜੇ ਭਏਤਿਨ ਕੋ ਧਨੁ ਐਸੇ ਸੰਨ ਲਏ 

- । ੧੧॥ ਧਰੜੋ ਕੁਦੈਡ ਪ੍ਰਚੈਡ ਅਗਾਰੀ । ਕਯਾ ਕਾਰਨ ?-ਇਮ ਕਗੱਤ 

ਬਿਚਾਰੀ।ਤਿਸ ਕੋ ਮਨ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਨੀ।ਚਹਿਤ ਦਾਸ ਕੌ ਸੈਸੈ ਹਾਨੀ 

॥ ੧੨॥ ਕਹਯੋ ਕਿ “ਤਯਾਰੀ ਵਹਿਰ ਕਰਾਵਹੁ । ਗਜ ਬਾਜੀ ਚਵਿਬੇ 

ਸਜਵਾਵਹੁ£ । ਇਮ ਕਹਿ ਰਾਮਕੁਇਰ ਸੈਗ ਲੀਨਸਿ । ਸਾਯਕ ਧਨੂਖ 

ਲੀਨ ਜੋ ਪੀਨਸ” ॥ ੧੩॥ ਮੰਦ ਮੰਦ ਪਗ ਪੰਕਜ ਸਾਬ। ਆਇ ਵਹਿਰ 

ਠਾਢੇ ਗੁਰ ਨਾਬ। ਕਰਤਿ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਗਜ ਸਜ ਆਵਹਿ। ਕਹਜੋ ਕਿ “ਤਬਿ 

ਲੌ ਤੀਰ ਚਲਾਵਹਿੰ” ॥ ੧੪॥ ਤਿਸੀ ਧਨੁਸ਼ ਕੌ ਲੋ ਜਗਨਾਇਕ । ਸੈਧੜੋ 

ਪਨਚ ਬਿਖੈ ਖੁਰ ਸਾਯਕ । ਮੁਸ਼ਟ ਹਾਥ ਸੋਂ ਗਹਿ ਬਹੁ ਗਾਢੀਬੂਟੀ ਹਰੀ 

ਦੂਰ ਇਕ ਠਾਂਢੀ ॥ ੧੫ ॥ ਤਿਹ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਿ ਐਂਚਨ ਕੀਨਸਿ”" । ਸਰ 

ਪਟਿਕਿਆ ਰਹੇ । “ਕਾਕਭਮੁੰਡ । =ੰਗਰੁੜ । “ਬਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ । 'ਕਿਰਨਾਂ । 

੬ਸਤਿਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ( ਭਾਰੀ ) ਜਾਣਿਆਂ । “ਵਡੇ ਡੀਲ ਵਾਲਾਂ । “ਤੀਰ ਛੱਭਣੇਂ । 

੯ਜਵਾਓ । “ਭਾਰੀ । “'ਤਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੈਨ੍ਹਕੇ (ਧਨੁਖ) ਖਿੱਚਿਆ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । _ (੫੩੫੧) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਸੂ ੩੫, _ 

ਭਲਕਾ ਲੱਗ ਪੂਰ ਸੁ ਲੀਨੰਸਿਂ । ਐੱਚੇ ਮਹਾਂ ਚਾ੫ ਚਿਰਰਾਨੇ' । ਝ੍ਜੇ 

ਤੀਰ ਉਠਿ ਸ਼ਬਦ ਭਯਾਨੋ ॥੧੬॥ ਹਤਯੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਯੋ ਅਗਾਰੀ। ਧਰਨੀ 

ਧਸਯੋ ਸ ੫੪ ਨਿਹਾਰੀ”। ਬਹੁਰ ਬਾਣ ਲੇ ਅਪਰ ਚਲਾਇਵ । ਸਹਿਜ 

ਸੁਭਾਇਕ ਸਭਿਨਿ ਦਿਖਾਇਵ ॥੧੭॥ ਗਜ ਤਯਾਰ ਹ੍ੰ ਅਯੋ ਨ ਜਾਵਦ । 

ਤੀਰ ਚਲਾਇ ਦਿਖਾਵਤਿ ਤਾਵਦ । ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਬਿਸਮੈ ਹੁਇ ਰਹੇ । 

-ਬਪੂ ਅਲਪ, ਬਲ ਕਿਮ ਇਨ ਲਹੇ-॥ ੧੮ ॥ ਰਾਮਕੁਇਰ ਨੌ ਜਾਨੀ 

ਬਾਤਿ। ਰਿਦੈ ਬਿਸੂਰਤਿ ਭਾ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ।-ਬਿੱਸੂਹ“ ਰਚਨ ਪਾਲਨ ਸੈਹਾਰ । 

ਅਤਿ ਸ਼ਕਤੀ ਧਰਿ ਗੁਰੂ ਉਦਾਰ ॥ ੧੯ ॥ ਜਿਹ ਸਮ ਜਗ ਮਹ ਅਪਰ 

ਨ ਬੀਆ। ਤਿਸ ਮਹਿ ਕਿਮ ਸ਼ੈਕਾ ਕਰਨੀਆਂ । ਇੰਦ੍ਰ ਆਦਿ ਜਿਸ 

ਆਇਸ ਮਾਂਹੀ । ਚਹੈਂ' ਸੁ ਕਰੈਂ, ਮੁਰੈ ਕਿਮ ਨਾਂਹੀ”-॥੨੦॥ ਇਤਨੇ ਮਹਿ 

ਹਾਬੀ ਸ਼ੁਭ ਆਇਵ । ਚਲਯੋ ਅਚਲ” ਤਿਮ ਸ਼ੋਭ ਸੁਹਾਇਵੜਾਲਰ ਦਾਰ ' 

ਝ੍ਲ ਬਮਕੌਤਾ । ਜ਼ਰੀ ਸਭੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇਤਾ ॥੨੧॥ ਘੰਟਨ ਕੌ ਠਨਕਾਰ 

ਉਠੰਤਾ । ਗਜਗਾਹਨ ਸੋਂ ਅਧਿਕ ਸੁਭੈਤਾ । ਸਿਰ ਪਰ ਸਿਰੀ ਸੁ ਚਾਮੀ- 

ਕਰ ਕੀ । ਮਨਹੁ ਕਾਮ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰ ਕੀ"?॥ ੨੨॥ ਦੁਤਿ ਕੀ ਹੱਦ 

ਹੌਦਾ ਬਨ ਰਹਜੋ। ਆਯੋ ਨਿਕਟ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਹੜੋ । ਰਾਮਕੁਇਰ ਕੀ ਰ/ਹ 

ਕਰਿ ਬਾਹੂੰ । ਭੇ ਅਤਿ ਪਾਸ ਚਵਨਿ ਕਹੁ ਤਾਹੂੰ ॥ ੨੩॥ ਤਬ/ਹ ਮਹਾਵਤ 

ਗਜ ਬੈਠਾਇਵ। ਚਢਨ ਹੇਤ ਗੁਰ ਚਰਨ ਉਠਾਇਵ । ਕਰ ਧਰ ਰਾਂਮ- 

ਕਇਿਰ ਕੇ ਕੰਧ । ਦੀਨਸਿ ਭਾਰ ਦੀਨਿ ਗਨ ਬੰਧੁ" ॥੨੪॥ ਲਾਖਹੁਂ ਮਣ 

ਕੋ ਧਰਿ ਕਰਿ ਕਾਰੇ। ਬੁੱਢੇ ਅੰਸ ਬਿਨਾ ਕੌ ਧਾਰੇ”।ਅਪਰ ਜਿ ਹੋਤਿ ਜਾਤ 
ਮਿਲਿ ਮਾਟੀ । ਉਰ ਸੰਦੇਹ ਤਿਸ ਕੀਨਸਿ ਕਾਟੀ ॥ ੨੫ ॥ ਬਿਬੈ'ਂ ਪਰ 

ਚਲਿਬੇ ਜਬਿ ਲਾਗਾ । ਬੈਠੋ ਗੁਰੂ ਜਾਇ ਤਬਿ ਆਗਾ । ਕਹਯੋ ਕਿ “ਆਉ 

ਖਵਾਸੀ ਮਾਂਹਿਂ” । ਚਛਹ ਸੈਗਾੰ ਸ਼੍ਰੀਮਖ ਕਹੋ ਤਾਂਹਿ ॥ ੨੬॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ 

ਬਿਨਤੀ ਤਬਿ ਠਾਨੀ । “ਜਗਤ ਚਰਾਂਚਰ ਕੇ ਤੁਮ ਸ੍ਰਾਮੀ1 । ਸਮ ਬੈਠਬਿ 
ਤੀਰ ਮੁਖੀ ਤਕ (ਬਿੱਚਕੇ) ਧਨੁਖ ਵਿਚ ਪੂਰ ਲਿਆਂ । “ਚਿਰੜਾਯਾ । ੧ਮੰਭੁ ਦਿੱਸਦੇ ਰਹੇ । 

ਓਸਰੀਰ ਸੁਬਕ ਹੈ । “ਮੈਸਾਰ ਦੇ । “ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ੈਕਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ? ?ਕਿਵੇ' (ਆਗਜਾ) 

ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ । “ਪਹਾੜ (ਜਿਵੇਂ) । ੯ਕਲਗ਼ੀ [ਸੈਸ: ਸ਼੍ਰੀ=ਭੂਸ਼ਨ] । "ਕਾਮਦੇਵ ਫੂਪ ਕਾਰੀ- 

ਗਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ""ਸਾਰੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਬੈਧੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰ ਪਾਇਆ । "”ਕੌਣ 

ਸਹਾਰੇ (ਉਸ ਭਾਰ ਨੂੰ) । ਵਸਿੜਕਵੇ” ਪੈਰ ਨਾਲ ਜਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਲਗੇ (ਰਾਮਕੁਇਰ ਜੀ) 

੧8ਹੰਦੇ ਵਿਚ । %ਪ੪-ਬਿਬੈ | ਐਉਪਾ:-ਖਾਨੀ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ ___ (੫੩੫੨) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਸੂ ੩੫. ਰ 

ਕੋ । ਉਚਿਤ ਨ ਮੋਹੀ ਨ ਮੋਹੀ । ਮਹਾਂ ਅਵੱਗ੍ਯਾ ਮੁਝ ਤੇ ਹੋਹੈ£॥ ੨੭॥ ̀ਸਠਿ ਮੁਸ- 
ਕਾਨ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ । “ਆਉ ਆਉ ਬੈਠਹੁ ਇਸ ਬਾਨਾ।ਕਹਿ ਬਹੁ ਬਾਰਿ 
ਅਰੁਢੀਨ ਕੀਨਾ । ਚਲੇ ਪੰਥ ਗੁਰ ਕਹਤਿ ਪ੍ਰਬੀਨਾ । ੨੮ ॥ਓਸਿੱਖੀ ਕੇ 
'ਸਥੈਭ ਗਿਰ ਜੈਸੇ । ਮਾਯਾ ਬਾਯ ਪਾਯ ਕਰਿ ਐਸੇ । ਸ਼ਰਧਾ ਥਿਰਤਾ ਤੋਂ 
ਚਲਿ ਪਰੈ” । ਤਉ ਅਪਰ” ਕਯਾ ਗਿਨਤੀ ਕਰੈਂ? ॥ ੨੯ ॥ ਲਾਜ ਭਾਰ ਤੇ 
ਨੰਮ੍ਰੀ ਹੋਵਾ। ਰਾਮਕੁਇਰ ਨਹਿ ਊਚੋ ਜੋਵਾ। “ਸਨਹੁ ਨਾਬ!ਤਵ ਪਰਬਟਨ 
ਮਾਯਾ । ਬ੍ਹਮਾਦਿਕ ਜਿਸਨੇਂ ਭਰਮਾਇਆ ॥ ੩੦ ॥ ਭਏ ਗੁਪਾਲ” ਆਪ 
ਜਬਿ ਆਛੇ। ਹਰਿ ਲੇ ਗਯੋ ਗੋਪ ਸਿਸੁ ਪਾਛੇ! ਅਪਰ ਲਿਏ ਰਚਿ;ਨਾਹਿਨ 
ਜਾਨੋਂ“ । ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੁਪ ਹਰਿ ਮਾਨੋ“ । ੩੧॥ ਅਸ ਮਾਯਾ ਤੇ ਆਪ 
ਬਚਾਵਹੁ । ਰਾਖਹੁ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀ' ਡੁਲਾਵਹੁ। ਬ੍ਹਮਾਦਿਕ ਭਰਮੇ ਜਬਿ 
ਐਸੇ । ਹਮ ਜੈਸਨਿ ਕੀ ਗਿਨਤੀ ਕੈਸੇ ॥। ੩੨॥ ਰਾਵਰ ਨੇ ਨਿਜ ਬਿਰਦ 
ਸੈਭਾਰ।ਉਰ ਬਿਕਾਰ ਮਮ ਦੂਰ ਬਿਦਾਰਾਂ। ਭਈ ਜਥਾ ਭਾਖੀ ਇਹੁ ਤਥਾ। 
ਅੱਗੂ ਕਹੋ ਕਿਛ ਇਨ ਕੀ ਕਥਾ॥੩੩॥ ਇਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਲਗੜੋ ਦਿਵਾਨ। 
ਰਾਮਕੁਇਰ ਗਰ ਨਿਕਟ ਸੁਜਾਨ । ਜ਼ਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਬਿਰਯੋ ਖਾਲਸਾ ਤਬੈ । 
ਦਰਸ਼ਨ ਲੇਤਿ ਅਨੰਦਤਿ ਸਬੈ॥ ੩੪ ॥-ਬਿੱਧ ਬੈਸ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਾਂਨੀ । 
ਕਰਹਿ ਸਦਾ ਗੁਰ-ਸਭਿ ਮਨ ਜਾਨੀ।ਜਬਿ ਕ੍ਬਿ ਸੈਗਤਿਚੰਲਿ ਕਰਿਆਵੈ। 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਅਕੋਰ ਅਰਪਾਵੈ ॥੩੫॥ ਤਬਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਦੇ' ਉਪਦੇਸ਼ । 
੪ਪਹਿਰਤ ਕਾਛ ਰਖ੦ ਸਿਰ ਕੇਸ਼। ਖੱੜੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਅਬਿ ਲੀਜੈ। ਰਹਿਤ 
ਸਹਤ ਹਇ ਸ਼ਸਤੁ ਰਖੀਜੈ? ॥ । ੩੬॥ ਕੌਤਿਕ ਸਿੰਘ ਬਿਚਾਰਤਿ ਰਹੈ । 
-ਬਿਰਿੱਧ ਬੈਸ ਕੋ ਗੁਰ ਨਹਿ ਕਹੈਂ । ਸਿਰ ਪਰ ਕੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਖਵਾਏ। ਪਹਿ: 
ਰਹਿੰ ਚੀਰਾ, ਨਹੀ' ਹਟਾਏ-॥੩੭॥ ਬਨਿ ਸਮੋ ਜਾਠਿ ਕਰਿ ਤਬੈ।ਬੋਲੋ 

ਸਿੰਘ ਬੈਦਿ ਕਰ ਸਬੈ ।“ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ!ਗੁਰ ਘਰ ਕੇ ਪਰਧਾਨ।ਸ਼ਹੀ ਮੁਖ ਮਹਿੰਮਾ 
ਕਰਹੁ ਬਖਾਨ ।। ੩੮॥ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਸਾਲ ਆਪ ਕੀ ਹੋਵੈ। ਇਹ ਭੀ ਸਰਬ 

ਰੀਤਿ ਕੌ ਜੋਵੈਂ । ਰਾਮਕਇਰ ਜੀ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । ਕਯੋੰ ਨਹਿ ਧਾਰਤਿ ਹੈ' 
ਸਿਰ ਕੇਸ਼॥੩੯॥ ਇਹ ਸਭਿ ਕੇ ਮਨ ਮੈਸੈ ਰਹੈ । ਸਕਲ ਖਾਲਸਾ ਉੱਤਰ 

੧ਸ਼ਰਧਾ ਰੁਪੀ ਇਸਥਤੀ ਤੋ (ਆਪ) ਹਿੱਲ ਪੈਣ । ਕਹੋਰਨਾਂ ਦੀ । “ਕਿਸ਼ਨ ਰੂਪ । $( ਬ੍ਰਹਮਾ ) 
ਵੱਛਿਆਂ ਸਹਿਤ ਗੁਆਲਿਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹਰਿ ਲੈ ਗਿਆ । ਪ੍ਰਬਲ ਜੋਰਾਵਰ ਕਿਸਨ ਨੇ ) 
ਤਦ ਆਪ ਹੇਰ ਰਚ ਲਏ ਪਛਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣ । ੬ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਹਿਤ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੩੫੩ ) ਰਿਤੁ ਬ । ਅੰਸੂ ੩੫, 

ਚਹੈ” । ਦਯਾਸਿੰਧ ਸਨਿਕੈ ਸਭਿ ਬੈਨ । ਰਾਮਕਇਰ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਕਰਿ 
ਨੰਨ ॥ 8੦ ॥ ਬਿਕਸਤਿ ਸ਼ੀ ਮੁਖ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ । “ਉਚਿਤ ਕੋਸ਼ ਰਖਿਬੇ 
ਸਿਖ ਜਾਨ" । ਇਸ ਕੇ ਸਿਰ ਪਰ,ਕੀ ਬਡ ਕੇਸ । ਨਿਤ ਅੰਤਰ ਕੋ ਵਧਹਿੰ 
`ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ॥ ੪੨॥ ਅਪਰਨਿ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਬਾਹਿਰ। ਸਕਿ ਕੇ ਸਕਲ 
ਬਿਲੋਕਤਿ ਜ਼ਾਹਗਇਸ ਕੇ ਅੰਤਰ ਵਧਹਿਂ ਹਮੇਸ਼ਜਾਹਿੰ ਤਰੇ ਕੋ ਦੀਰਘ 
ਕੇਸ਼ਾਂ॥੪੨॥।ਕਿਮ ਬਿਨ ਕੋਸ ਰਹਹਿ ਇਹ ਸਿੱਖ । ਕਬਹੁੰਕ ਰੱਖਹਿ ਸਿੰਘ 
ਭਵਿੱਖ” । ਭਰਮਜੋ ਜਬਿ ਤੇ ਲੱਜਤਿ ਰਹੈ । ਤਿਸ ਕੇ ਉਰ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਲਹੈਂ ॥੪੩॥ ਤਿਸ ਕਾਰਨ ਤੋ ਭੁਜ ਗਹਿ ਪਾਨੀ। ਸਭਿਨਿ ਬਿਖੈਂ ਮੁਖ 
ਮਧੁਰ ਬਖਾਨੀ । “ਮੋਹਿ ਸਰੁਪ ਅਹੈ ਸੋ ਤੇਰੋ । ਤੇਰੋ ਅਹੈ ਸੁ । ਜਾਨੋ ਮੇਰੋ ॥ 
੪੪॥ ਤੋਹਿ ਮੋਹਿ ਮਹਿ ਭੇਦ ਨ ਕੋਊ । ਏਕ ਰੂਪ ਕੇ ਤਨ ਹੈ' ਦੋਊ । ਹਰਿ 
ਹਰਿ ਜਨ ਦੈ ਇਕ ਹੈਂ' ਜੈਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਗੁਰਸਿਖ ਲਖੀਅਹਿ ਤੈਸੇ ॥੪੫॥ 
ਭੇਦ ਲਖਤਿ ਹੈਂ ਜੇ ਇਨ ਮਾਂਹੀ । ਪਰਮ ਰਹੱਸ ਸੁ ਜਾਨੈ' ਨਾਂਹੀ । ਤੁਮ 
ਸਿੱਖਨਿ ਕੇ ਹਹੁ ਸਿਰਮੌਰ । ਸਮਤਾ ਪਹੁੰਚਿ ਨ ਸਕਿ ਹੈ ਔਰ ॥੪੬॥ ਸਦਾ 
ਏਕਰਸ ਗਜਾਨਾਨੰਦ । ਤੁਰੀਆ ਮਹਿ ਬਿਰਤਾ ਜਗਬੈਦਾ । ਦਿਸ ਪੁਕਾਰ 

"ਸਿਖ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਠੀਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । “ਕਦੇਕ ਤਰ ਭਵਿੱਖਤ 
ਵਿਚ (ਤੇ) ਸਿੰਘ (ਸਜੇਗਾ) । ਪਰਮ ਤਾਤਪਰਯ ਨੂੰ, ਗੜ੍ੇ ਭੇਤ ਨੂੰ । 

“ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਅੰਮਿ੍ਤ ਛਕਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ । ਉਹਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੁ ਜੀ ਨੇ 
ਆਪ ਗਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਖਿਆ । ਦੇ੧ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪ: ੧੦-“ਰਾਮਕੁਇਰ ਤੇ ਿਪਾ ਨਿਧਿ 
ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਰ ਲੀਨ । ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਅਤੋਲ ਮਤ ਸਨ ਤਿਹ ਕਥ' ਨਵੀਨ । ਪੁਨਾ:-ਦੈਖੋ 
ਜੀਵਨ ਬਾਬਾ ਬੇਢਾ ਜੀ ਸਫਾ ੪੨੯੪- 

ਰਾਮ ਕੌਰ ਕਰ ਜੋਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ । “ਮਿਹਰ੍ਹ ਕਰੋ ਮਮ ਓਰ ਸੁਧਾ ਛਕਾਵੇ 

ਦਾਸ ਨੂੰ? । ਮੰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਅਰਜ ਕਰੀ ਜੋ ਤਾਸ ਨੇ । ਰਾਮ ਕੁਵਰ ਨਿਸਚੇਵ 
ਲੱਗਾ ਹੋਨ ਤਿਆਰ ਜੇ । ਤਜਾਰੀ ਕਰੀ ਵਿਚਾਰ ਔਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠਕੇ । ਧਾਰੇ ਪੰਜ 
ਕਕਾਰ ਸਣ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ । ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਤਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ । 
ਆਪ ਅਤੀ ਹਿਤ ਧਾਰ ਚੋਜੀ ਗੁਰਾਂ ਛਕਾਇਆ । ਧਰਿਆ ਤਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਾਂ 
ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ । ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਸਦਾਂ ਨਾਮ ਰਾਮ ਕੌਰ ਸੀ ਜਾਨ ਲੋ । 

ਕਵੀ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਗਾਈ 
ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਇਸ ਰੈ੍ਥ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈ" ਵਰਤਿਆ ਹੈ,ਦੇਖੋਂਰਾਸ ੧ ਅਸੂ ੨ ਅੰਕ ੩੮ 
ਵਿਚ ਐਉੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ਸ੍ਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪਾਸ । ਸਭਿ ਸਿੰਘਨਿ ਕੀਨਸਿ ਅਰਦਾਸ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਝ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ । (੫੩੫੪) __ ਰਤ 6 । ਅੰ ੩੬. 

ਕਹਿ ਬਹ ਬਡਿਆਈ । ਸਕਲ ਖਾਲਸੇ ਬਿਖੈ ਸਨਾਈ ॥ 8੭ ॥ 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਚਤੁਰਬ ਰੁੰਤੇ 'ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਕੁਇਰ” ਪ੍ਰਮੈਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ 

ਪੈਂਤੀਸਮੈ ਅੰਸੂ ॥ ̀ ੩੫॥ ਨ ਕੈ _(ਜੇਗਾਂ ਸਿੰਘ] । 

ਦੋਹਰਾ ।। ਰਾਮੰਕਇਰ ਕੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਬਰਨੀ ਕਛਕ ਬਨਾਇ”। ਅਪਰ ਗੁਰੂ 

ਇਤਿਹਾਸ ਕੌ ਸਭਿ ਸ਼੍ਰੋਤਾਨਿ ਸੁਨਾਇ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਇਕ ਸਿਖ ਕੀ 

ਸਾਖੀ ਸੁਨਿ ਲੋਹੁ । ਜਥਾ ਸਿਦਕ ਮਹਿੰ ਤਾਂਹਿ ਸਨੇਹ । ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੁਤੋ 

ਤਿਸ ਨਾਮੂਰਹੈ ਕਿਤਿਕ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਧਾਮੂ ॥੨॥ ਦੇਸ਼ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤਨ 

ਕੀ ਵਾਸੀ । ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਬਹੁਤ ਗੁਰ `ਪਾਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹਿ ਸਿਦਕ 

ਕੌ ਠਾਨ|ਹ। ਪੂਭੂ ਰਿਝਾਵਨਿ ਕਰਹਿ ਮਹਾਨਹਿ ॥ ੩ ॥ ਕੌਤਿਕ ਵਰਖ 

ਬੀਤ ਜਬਿ ਗਏ। । ਤਿਸਕੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਹਿੰ ਅਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਕੈਂ 

ਅਰਪਿ ਅਕੋਰ। ਬੋਲੋ ਜੁਗਲ ਹਾਥ ਕਵਿ ਜੋਰਿ ॥੪॥ “ਮਹਾਂਰਾਜ | ਇਸ ਕੌ 

ਅਬਿ ਬਕਾਹੁ। ਰਹੜੋ ਸਮੈਂ ਬਹੁ ਰਾਵਰਿ ਪਾਹੂ । ਆਇਸੁ ਦੇਹੁ ਬਯਾਹ 

ਕਰਿਵਾਵੈ । ਬਸਹਿ ਧਾਮ ਕੁਛ, ਪੁਨ ਇਤ ਆਵੈ'?%੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਨਿਕੈ 

ਸਿਖ ਸਨ ਭਾਖਾ। “ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਕਹਾਂ ਅਭਿਲਾਖਾ ਊ” ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਤਿਨ 

ਤਬਹਿ_ ਉਚਾਰੀ । “ਮੋ ਪਰਠ ਰਾਵਤ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ॥ ੬ ॥ ਜਿਮ ਆਇ 

ਦਿਹੁ ਮੈਂ ਤਿਮ ਕਰਿਹੋਂ । ਅਪਰ ਨ ਕਾਨ ਕਿਸੁ ਕੀ ਧਰਿਹੋਂ! ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧ 

ਕਰਿ ਕਿਪਾ ਉਚਾਰੀ । “ਅਬਿ ਤੂੰ ਜਾਹ ਨਿਕੋਤ ਮਝਾਰੀ ॥ 7 । ਅਪਨੌ 

ਵਯਾਹ ਕਰਾਵਨਿ ਕਰੋ। ਪਹੁੰਚਹੁ ਹਮ ਆਗਯਾ ਸਿਰ ਧਰੇ” । ਮਾਨ ਵਾਕ 

ਤਿਨ ਮੈਂਗ ਸਿਧਾਰਾ । ਤਰਨੀ ਤਰੁਨ ਹਤੀ ਤਿਸ ਬਾਰਾਂ ॥ ੮ ॥ ਰਦਯੋ 

ਬਜਾਹ ਤਿਸ ਕੋ ਤਤਕਾਲਾ ।-ਮਿਲੋਂ' ਰੈਨ ਮਹਿੰ-,ਚਹੈ ਬਿਸਾਲ। ਮਹਿਦ 

ਮਦਨ ਤੇ ਪੀੜਤਿ ਹੋਵਾ । ਜਾਇ ਸਸੁਰ ਘਰ ਕੀਨਸਿ ਢੋਵਾਂ` ॥ ੯ ॥ ਸ਼੍ਰੀ 

ਪਭੁ ਇਕ ਨਰ ਤਾਂਹਿ ਪਿਛਾਰੀ । ਭੇਜਯੋ ਐਸੇ ਬਾਕ ਉਚਾਰੀ । ਇਕ ਦੋ 

ਵੇਰੇ ਤਿਯ ਸੋਂ ਫਿਰੇ। ਤਬਿ ਮਮ ਹੁਕਮ ਦੇਹੁ ਤਿਹ ਕਰੇ” । ੧੦ ॥ ਸੋਭੀ 

ਸੈਗ ਤਹਾਂ ਚਲਿ ਗਯੋ।ਸਮਾ ਜਾਮਨੀ ਕੋ ਤਬਿ ਕਯੋ। ਤਿਯ ਸੋ' ਫੇਰਾ ਜਬਿ 

ਇਕ ਫਿਰਜੋ। ਗੁਰ ਕੌ ਹੁਕਮ ਦਿਖਾਵਨ ਕਰਯੋ ॥ ੧੧॥ “ਪੈਰ ਉਠਾਵਹੁ 

ਪਠਿ ਕਰ ਇਸੇ । ਸ਼ੀ ਪੁ ਭੁ ਲਿਖਜੋ ਝੇ ਏਵ ਤਿਸ ਬਿਥੇ । “ਜਬਿ ਤੂੰ ਹੇਗਹਿ 

ਕਲ“ ੨੩ 
<< 

ਰਾਵ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਬਣਾਕੈ। ੨ਢੁਕਾ ਭਨ | ਤਿਸਦੇ ਹੱ ਹੱਥ ਵਿਚ । “ਇਧਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ੫ਓ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੩੫੫) ਚਿਤੁ ੪ । ਅੰ] ੩੬, 

ਅਪਰ ਕਾਜ ਕੌ ਪਗ ਨ ਉਠਾਵਹ।ਦੇਖਤਿ ਸਭਿ ਤਜਿ ਇਤ ਕੋ ਆਵਹੁ) 
ਪਵਤਿ ਅਚੈਭੈ ਅਤਿ, ਛਿਨ ਯੋ । ਨਹਿੰ ਵੇਰੇ ਹਿਤ ਪਗ ਅਗ” ਦਯੋ 
। ੧੩॥ ਸਭਿ ਲੋਗਨ ਅਰੁ ਪਿਤ ਕੋ ਸਾਥ। ਕਰੀ ਜਨਾਵਨਿ ਗੁਰ ਕੀ 
ਗਾਥ/ਮੋ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨ ਮੈਟਜੋ ਜਾਈ।ਨਹਿਂ ਫੇਰੇ ਮੈਂ ਵਿਰੋਂ ਕਦਾਈ”॥੧੪॥ 
ਪਿਤਾ ਆਦਿ ਸਭਿਹਿਨ ਸਮੁੜਾਯੋ । “ਕਾਰਜ ਕਰਿ ਪੁਨ ਗਮਨਹੁੰ ਧਾਯੋ। 
ਐਸੀ ਬਾਤਿ ਨ ਜਗ ਮਹਿੰ ਭਈ । ਢੇਰੇ ਵਿਰਤਿ ਬਹੁਰ ਅਟਕਈ ॥੧੫॥ 
ਸਭਿ ਮਹਿੰ ਹੋਵਹਿ ਹਾਸ ਹਮਾਰਾ । ਤੋਹਿ ਨ ਲਗਹਿ ਇਹਾਂ ਕੁਛ ਬਾਰਾ”?। 
“ਸਿਖ ਅਰੁ ਸਤੀ ਸਮਾਨ ਪਛਾਨੋ।ਨੈਕ ਮੁਰੇ ਮਨ ਧਰਮ ਸੁ ਹਾਨੋਂ॥੧੬॥ 
ਇਹੁ ਪਟਕਾ ਲਿਹੁ ਵੇਰੇ ਦੇਹ ਮੁਝ ਸੋਂ ਬਾਕ ਨ ਕਛੂ ਕਰੇਹੁ।ਇਮ ਕਹਿ 
ਕਰ ਗਰ ਦਿਸ਼ ਪਗ ਡਾਲਾ । ਪੀੜਤਿ ਮਨ ਕੌ ਮਦਨ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੧੭॥ 
ਤਊ ਨ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਕੋ ਹਾਰਾ । ਤਾਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭੁ ਓਰ ਪਧਾਰਾ । ਪੰਥ 
ਉਲੀਘਤਿ ਦ੍ਾਬੇ ਦੇਸ਼ਾ । ਉਤਲਾਵਤਿ ਹੀ ਆਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ॥ ੧੮॥ ਉਰ 
ਹੈਕਾਰ ਹੋਇ ਕੁਛ ਆਵਾ ।-ਬਡ ਉੱਤਮ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਵਾ । ਅਪਰ 
ਕੌਨ ਇਸ ਬਿਧਿ ਕਰਿ ਸਕੈ । ਪ੍ਥਮ ਮਿਲਿਨਿ ਤ੍ਰਿਯ ਤਜਿ ਗੁਰ ਤਕੈ'- 
॥੧੯॥ ਹੁਤੋ ਸੁੱਧ ਉਰ ਭਯੋ ਵਿਕਾਰ# । ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋ ਨਹਿੰ ਸਕੋ ਸਹਾਰਾ । 
ਨਿਜ ਮਾਯਾ ਤਬਿ ਪ੍ਰੋਰਨ ਕਰੀ । ਜਿਸਤੇ ਸਿਖ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਮਤਿ ਹਰੀ।੨੦॥ 
ਦੇਸ਼ ਦੁਆਬੇ ਪੁਰ ਹੁਸ਼ੀਆਰ । ਰਹਜੋ ਜਾਮਨੀ ਡੇਰੋ ਡਾਰਿ । ਜਹਿੰ ਸੈਧ੍ਯਾ 
ਕੋ ਬੈਠਯੋ ਸੋਇ । ਸਨਮੁਖ ਬੇਸਯਾ ਤਹਾਂ ਖੜੋਇ ॥ ੨੧ ॥ ਅਪਨੇ ਸਦਨ 
ਚ਼ਢੀ ਤਿਨ ਦੇਖੀ । ਮਦਨ ਬ੍ਰਿਤੀ” ਉਰ ਬਢੀ ਵਿਸ਼ੇਖੀ। ਖੋੜਸ ਬਰਸਨਿ 
ਕੀ ਤਨ ਰੂਰਾ । ਸੈਦਰ ਬਦਨ ਚੈਦ ਜਨੁ ਪੂਰਾ ॥ ੨੨॥ ਦ੍ਗਿ ਮਿ੍ਗ ਸੇ, 
ਸ਼੍ਹਿਗਿ ਗਰ । ਮਹਿੰਂ ਸੋਹਤਿ। ਅਤਰ ਲਗੜੋ, ਬੋਲਤਿ ਮਨ ਮੋਹਤਿ । ਬੇਠੀਂ” 
ਸਰਪਠ ਸੀ ਸਟਕਾਰੀ'" । ਚੋਪਕ ਖਹਨ, ਚੋਚਲ ਪਯਾਰੀ ॥ ੨੩॥ ਕਹੋ 
ਕਹਾਂ ਲਗਿ ਸੈਂਦਰਤਾਈ । ਸਿੰਘ ਪਿਖਤਿ ਮਨ ਰਹਕੋ ਲੁਭਾਈ ।-ਮਿਲੋਂ 

“ਅੱਗੇ । “ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਣੀ । "ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ । “ਬੋੜਾ ਜਿਹਾ ( ਮਨ) ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਧਰਮ 
ਨਾਸ਼ ਹੈਦਾ ਹੈ । “ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਤ੍ਰਿਯਾ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਤਜਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲ ਤੱਕੇ । 5(ਹੈਕਾਰ 
ਦਾ) ਵਿਕਾਰ । “ਕਾਮ ਬ੍ਰਿਤੀ । “ਪੂਰਨ ਚੈਦ ੧੬ ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ੧੬ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰਾ 
ਕਹਿਨ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਟਾ ਤਖਤ ਹੈ ਯਥਿ ਜੀ ਨੇ। ਦੰਮਾਲਾ ਗਲ ਵਿਚ 1 
੯ਓਗੁਤ । "੯ਲਮਕਦੀ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੩੫੬) ____ ਰਿਤੁ ੪ । ਅੰਸੂ੩੬,_ 
ਜਾਮਠੀ ਮਹਿ ਇਹ ਮੈਗ । ਕਰੋਂ ਕੋਲ ਮਦ ਹਰੋਂ ਅਨੰਗ'-॥ ੨੪ ॥ 

ਪਰੀ ਰਾਤਿ ਬੀਤੀ ਇਕ ਜਾਮ । ਨੀਠ ਨੀਠ ਤਨ ਪੀੜਤਿ ਕਾਮ । ਭਯੋ 

ਤਯਾਰ ਲੇ ਧਨ ਕੋ ਚ਼ਲਯੋ। ਚਿਤ ਚਾਹਤ ਅਤਿ ਤਿਹ ਸੋਂ ਮਿਲਯੋ ॥੨੫॥ 

ਸਿਖ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਗੁਰੁ ਤਬਿ ਜਾਨੀ ।-ਭਰਮਜੋ ਕਰੇ ਧਰਮ ਕੀ ਹਾਨੀ। ਜੇ 

ਮਬਿ ਹਮ ਨ ਬਚਾਵਹਿੰ ਜਾਇ । ਅਪਰ ਆਨਿੰ ਕੋ ਕਰੈ ਸਹਾਇ ।॥ ੨੬॥ 

ਧਰਮ ਨਸੇ, ਸਿੱਖੀ ਨਹਿ ਰਹੈ । ਸਿੱਖੀ ਬਿਨਾ ਨਰਕ ਕੋ ਲਹੈ । ਐਚਕ 
ਜਬਿ ਬਿਕਾਰ ਕੋ ਹੋਇ।ਉਚਿਤਿ ਬਚਾਵਨਿ ਗੁਰ ਕੋ ਸੋਇ-॥ ੨੭ ॥ ਦਿਮ 

ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਾਬਾਂ । ਕੰਚਨ ਆਸਾ ਗਹਿ ਕਰਿ ਹਾਥਾ । ਜਾਮਾ 

ਬਹ ਪਾਲਨ ਕੌ 'ਪਾਇ। ਬੇਸਵਾਦ੍ਰਾਰ ਖੜੋਏ ਜਾਇ” ॥ ੨੮ ॥ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ 

ਦੇਖਿ ਹਫਿ ਰਹਜੋ। ਨ੍ਿ੫ ਕੋ ਚੋਬਦਾਰ ਉਰ ਲਹਜੋ ਇਸ ਕੋ ਸ੍ਹਾਮੀ 

ਮੰਤਰ ਹੋਇ। ਮੋ ਮੈਗ ਮਿਲਹਿ ਨਹੀ' ਕਿਮ ਸੋਇ ॥ ੨੯॥ ਚਲਜੋ ਜਾਇ 

ਜਬਿ ਇਹ ਨਿਜ ਡੇਰੇ। ਮਿਲੋਂ ਆਇ ਬੇਸ੍ਹਾ ਸੋਂ ਵਰੇ-। ਇਮ ਬਿਚਾਰ 

ਨਿਜ ਹਯ ਕੇ ਪਾਸ । ਬਿਰਜੋ ਜਾਇ ਤ੍ਰਿਯ ਮਿਲਿਬੇ ਆਸ॥੩੦॥ ਪੀੜਤਿ 
ਮਦਨ ਨ ਨਿੰਦਾ ਆਵੈ । ਤ੍ਰਿਯਾ ਮਿਲਿਜੈਨ ਸੈਕਲਪ ਉਠਾਵੈ। ਬੀਤੇ ਜਾਂਮ 
ਬਹੁਰ ਚਲਿ ਗਯੋ । ਚੋਬਦਾਰ ਸੋ ਹੇਰਤਿ ਭਯੋ॥੩੧॥ਮਨ ਮੁਰਬਾਇ ਦਖੀ 

ਹੁਇ ਮੁਰਯੋ ।-ਅਬਿ ਲੌ ਨਹਿ ਮਹਿਪਾਲ ਨਿਕਰਯੋ-। ਗਯੋ ਬਿਸੂਰਤਿ 

ਹਯ ਕੋ ਤੀਰ । ਤਜੋਂ ਤਯੋ ਲਗਹੈ ਕਾਮ ਕੇ ਤੀਰ ॥੩੨॥-ਇਹ ਨਿਕਸੈ 

ਜਬਿ ਭੂਪ ਬਿਲੈਦ। ਮਿਲੋ ਤ੍ਰਿਯਾ ਸੋਂਹ ਦਹੇ ਅਨੰਗ। ਆਜ ਰਾਤਿ ਮੈਂ ਕੋਲ 
ਮਚਾਵੋਂ । ਮਨਭਾਵਤਿ ਕੈ ਹਿਯ ਲਪਟਾਵੋਂ-॥੩੩॥ਏਕ ਜਾਮ ਜਬਿ ਰਾਤਿ 

ਰਹੀ ਹੈ । ਜਾਗਤਿ ਬੈਠੇ ਘਤਿ ਲਹੀ ਹੈ”। ਧਨ ਲੇ ਕਰਿ ਤ੍ਰਿਯ ਦਾਰੇ 

ਗਯੋ । ਚੋਬਦਾਰ ਥਿਰ ਹੇਰਤਿ ਭਯੋ ॥ ੩੪ ॥। ਬਹੁ ਦਖ ਪਾਇ ਹਟੜੋ 

ਮਰਬਾਯੋ ।-ਕੋ ਨ੍ਹਿਪ ਇਸ ਪਰ ਬਹੁ ਬਿਰਮਾਯੋ।ਨਹਿਂ ਨਿਕਸਜੋ ਤ੍ਰੈ ਪਹਿਰ 

ਬਿਤਾਏ। ਅਬਿ ਇਹ ਚਾਰ ਘਰੀ ਠਹਿਰਾਏ“॥ ੩੫॥ ਨਿਕਸ ਜਾਇਗੋ 

ਅਪਨੇ ਸਦਨ । ਤਬਿ ਮੈਂ ਮਿਲੋਂ ਹਰੌਂ ਮਦ ਮਦਨ£-। ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਪੁਨ 

_ਬੈਠਯੋ ਜਾਇ । ਰਹੀ ਰਾਤਿ ਜਬਿ ਗਈ ਬਿਹਾਇ” ॥ ੩੬ ॥ 'ਅਰਣੋਦੈ ਕੌ 

੧ਕਾਮ ਦਾ ਮਦ ਦੁਰ ਕਰਾਂਗਾ । “ਸੋਟਾ । ਵਜ ਭੋਤਕ ਸਰੀਰ - ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਖਲੋਤੇ ਪਰ 

ਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਿਖ ਨੂੰ ਐਸਾਂ ਸਰੂਪ ਓਥੇ ਖੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ । ੯ਦਾਉ 

ਤਕਦਿਆਂ ਜਾਗਦਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ । “ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰ ਘੜੀ ਨਹਿਰੇਗਾ । $ਕਾਮ ਦਾ ਮਦ । 

“(ਬਾਕੀ) ਰਹਿੰਦੀ ਜਾੜ ਜਦੇਂ ਬੀਤ ਗਈ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___ (੫੩੫੭ ) ਰਿਤੁ ੪ । ਐਊ ੩੬, 

ਸਮੋ ਪਹੂਚਾ । ਬਹੁ ਮਨਮਥ! ਤੇ ਮਿਲਿਬੋ ਰੁਚਾ'.। ਤਬਿ ਭੀ ਚੋਬਦਾਰ ਸੋ 
ਖਰਜੋ। ਹਟਿ ਕਰਿ ਆਇ ਤਿਮਰ ਤਬਿ ਟਰਮੋ ॥੩੭॥ ਤਮ ਸਮੇਤ” ਸਿਖ 
ਕੋ ਅੱਗਜਾਨਾ । ਨਾਸਨੋ, ਭਯੋ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸੁ ਗਯਾਨਾ । ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਮਨ 
ਅਧਿਕ ਧਿਕਾਰਾ ।-ਬੀਤਜੋ ਹਤੋ ਗ਼ਜ਼ਬ ਇਹ ਭਾਰਾ ॥੩੮॥ ਜੇਕ/ਰੈ ਚੋਬ- 
ਦਾਰ ਨਹਿ ਹੋਤਾ । ਇਸ ਮਿਸ ਖਾਂਤ ਨਰਕ ਮਹ ਗੋਤਾ । ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਇਸ 
ਭਾਂਤਿ ਕਮਾਈ । ਗੁਰ ਦਿਰ! ਸੇਵਤਿ ਰਹਜੋ ਸਦਾਈ॥੩੯॥ ਆਇਸੁ ਲੇਇ 
ਬਯਾਹ ਕੋ ਗਯੋ । ਤਹਿੰ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਬਿਲੌਕਤਿ ਭਯੋ । “ਖੋੜਸ ਬਰਖਨਿ _ 
ਕੀ ਬਰ ਬਾਲਾ । ਬੇਦ ਲੋਕ ਮਤ ਧਰਮ ਬਿਸਾਲਾ॥ ੪੦॥ ਅਸ ਤ੍ਹਿਯ 
ਸੈਗ ਪ੍ਰਥਮ ਕੋ ਮੇਲ । ਜੋ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਮਦਨ ਕੋ ਕੇਲ । ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ 
ਰਾਖਿਬੇ ਹੇਤ । ਚਲਯੋ ਤੁਰਤ ਸਭਿ ਤਜਜੋ ਨਕੋਤ੯-॥੪੧ ॥ ਇਮ ਪਛ- 
ਤਾਇ ਜ਼ੀਨ ਹਯ ਪਾਇ।ਚਦਿ ਅਨੰੰ ਦਪਰਿ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਧਾਇ।ਮਾਰਗ ਲੀਘਿ 
ਸਤੱਦਵ ਤਰਜੋ । ਆਨਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਬਰਯੋ ॥੪੨॥ ਹਯ ਲੰਘਾਇ 
ਕਰਿ ਤੁਰਨ ਗਯੋ । ਜਗਤਨਾਬ ਤਬਿ ਦੇਖਤਿ ਭਯੋ । ਸਮੁਖ ਹੋਇ ਕਰਿ 
ਬੈਦਨ ਠਾਨੀ । ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਖ ਕੌ ਪਿਖ ਕਹਿ ਬਾਨੀ॥੪੩॥ “ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ 
ਸਦਨ ਤੌ ਆਜੋ । ਪਿਖਹ ਮਹਾਂ ਉਰ ਸਿਦਕ ਕਮਾਯੋ?। ਇਮ ਕਹਿ ਕਰਿ 
ਬਿਗਸੇ ਮੰਦ ਮੰਦ । ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਪੁਨ ਭਨੈ' ਮੁਕੌਦ ॥੪੪॥ ਹਸਤ ਬਹਤ 
ਅਰੁ ਕਹੈਂ ਸ ਬੈਨ । ੜ੍ਰਿਪਾ ਰਸੀਲੇ ਕਰਿ ਕਰਿ ਨੈਨ । ਹਸਹਿੰ ਬਿਠਲਾਸ 
ਕਰਹਿ ਬਹੁਤੇਰੇ । ਨਿਕਟ ਸਿੰਘ ਗਨ ਗੁਰ ਕੇ ਹੇਰੇ ॥ ੪੫ ॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ 
ਕੀਨਸਿ ਅਰਦਾਸ” । “ਸ਼੍ਰੀ ਪਭੁ ਰਾਵਰ ਕੋਰ ਬਿਲਾਸ । ਜਾਨਹੁ ਆਪ ਨ 
ਹਮ ਕੁਛ ਜਾਨਾ । ਹਸਨ ਹੋਤ ਕਯਾ ਕਰਹੁ ਬਖਾਨ”? ॥ ੪੬ ॥ ਤਬਿ ਗੁਰ 
ਕਹਜੋ ਬੁਝ ਲਿਹ ਇਸਕੋ । ਬ੍ਰਾ ਆਪਨੀ ਕਹਿ ਸਭਿ ਕਿਸ ਕੋ । ਜਿਮ 
ਬੀਤੀ ਗੰਤ ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ । ਜਿਮ ਰਾਖੜੋ ਪ੍ਰਭੁ ਦੇ ਕਰਿ ਹਾਬ॥ ੪੭ ॥ 
ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਲਖੀ ਗਤਿ ਸੋਏ ।-ਮਮ ਹਿਤ ਚੋਬਦਾਰ ਗੁਰ ਹੋਏ-। ਸਮੁਝਿ 
ਖਾਰਤਾ ਜ਼ਰਨੀ ਪਰਜੋ । ਪੈਨ ਪੂਕੂ ਦੇ ਹਾਬ ਉਬਰਜੋ॥ ੪੮ ॥ ਆਪ 

"ਕਾਮ । ਚਾਹਿਆ । ਤਐ 'ਧੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ । ਭਾਵ ੬ ਬਰਸਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜੋ ਲੋਕ 
ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਧਰਮ ਮੂਜਬ ਮੈਨੂੰ ਵਿਹਤ ਸੀ, ਐਸੀ_ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਾਪ ਜੋ ਕਿ 
ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਭੋਗ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ' ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਰੇਖਣੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਘਰ ਛਡਕੇ ਟੁਰ ਆਇਆ ਹਾਂ 
(ਤੇ ਇਬੇ ਕਿਸ ਗਲ ਤੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਹਾਰਨ ਲਗਾ ਸਾਂ) । “ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ । #ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ । 



_ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ। ___ (੫੩੫੮) ___ ਰਿਤੁ ੪ ।ਅੰਊ੩੭._ 
ਸਮਾਨ ਨ ਅਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । ਸਦਾ ਦਾਸ ਕੇ_ਬਨਿ ਰਖਵਾਲਾ । ਤਜਹੁ 

ਜਿਠਾਈ ਸਿਖ ਕੋ ਕਾਰਨ” । ਜਜੋਂ' ਕਯੋਂ ਕਰਿਹੋ ਦਾਸ ਉਧਾਗੰਨ ॥ ੪੯॥ 

ਨਈ ਨ ਕਰਹ ਸਦਾ ਬਨਿ ਆਯਾ । ਨਾਮਦੇਵ ਕੋ ਛਾਪਰ ਛਾਯਾ । ਪੈਨ 
ਕੇ ਬਛੁਰੇ ਗਨ ਚਾਰੇ। ਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕੋ ਬਨ ਬਨਜਾਰੇ` ॥ ੫੦ ॥ ਤਿਮ 

ਹੀ ਮੇਮ ਹਿਤ ਭੇ ਚਬਦਾਰਾ । ਸੇਵਕ ਰਾਖੜੋ ਬਿਰਦ ਸੈਭਾਰਾ । ਮੇਰੋ ਕਹਯੋ” 

ਕਹਾਂ ਛਬਿ ਦੈ ਹੈ। ਆਪ ਸੁਨਾਵਹੁ ਸਭਿ ਸੁਨਿ ਲੀ ਹੈਂ” ॥ ੫੧ ॥ ਜੋਗਾ 

ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਨਿ ਕਰਿ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਕਹੈ ਖਾਲਸਾ “ਕਹੋ ਮੁਕੰਦ”। ਤਬਿ ਕਲਗ਼ੀ- 

ਧਰ ਸਕਲ ਸਠਾਈ । “ਤਜਿ ਵੇਰੇ ਮਮ ਆਇਸੁ ਪਾਈ”॥ ੫੨॥ ਪੁਰਿ 

ਹੁਸ਼ੀਆਰ ਆਇ ਕਰਿ ਡੇਰਾ । ਬਿਰਮਜੋ ਬਾਰਬਧੁ ਪੁਨ ਹੇਰਾਂ'। ਜੇ ਮੈਂ 
ਨਹੀ ਬਚਾਵੋ' ਤਹਾਂ । ਆਗਜਾਕਾਰੀ ਗੁਰ ਸਿਖ ਮਹਾਂ ॥ ੫੩ ॥ ਬਿਗਰੈ 

ਧਰਮ, ਨਰਕ ਮਹਿ ਜੈ ਹੈ । ਮੁੜ ਗੁਰ ਕਰੇ ਕਹਾਂ ਫਲ ਪੈ ਹੈ। ਯਾ ਸਮ 

ਸਿਖ ਆਇਸ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਜੇ ਕਰਿ ਭੂਲ ਜਾਇ ਇਕ ਬਾਰੀ ॥ ੫੪ ॥ ਤੌ 

ਗਰ ਤਿਸ ਕੌ ਲੋਤਿ ਬਚਾਇ । ਕਿਸੂ ਬਿਪਦ ਮਹਿੰ ਜੇ ਪਰ ਜਾਇ । ਇਸ 
ਕੋ ਸਮ ਸਿਖ;ਗੁਰ ਸਮ ਮੋਹਿ । ਕਯੋਂ ਨ ਉਚ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਹਿ” ॥ ੫੫॥ 

ਇਮ ਕਹਿ ਕ੍ਿਪਾਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਤੇ ਹੈਰਾ । ਗਕਾਨਵਾਨ ਸਿਖ ਕਰਿ ਤਿਸ ਬੋਰਾ। 

ਘੋਰ ਕੋ ਪਠਯੋ,ਗਯੋ ਤਤਕਾਲਾ।“ਕਰਹੁ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਕੀ ਗਤਿ ਬਿਸਾਲਾ” ॥ 

੫੬॥ ਕਿਤਿਕ ਸਮੈਂ ਬਸਿ ਆਯੋ ਵੇਰ । ਰਹਜੋ ਸਮੀਪੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰਿ । 

ਅੰਤ ਸਸੈਂ ਉਚੋ ਪਦਿ ਪਾਯੋ । ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਕੋਰ ਸਮਾਯੋ ॥ ੫੭ ॥ 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਚਤੁਰਥ ਰੁਤੇ 'ਸਿਖਾ ਪ੍ਰਸੈਰ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਖਸ਼ਟ ਤ੍ਰੰਸਡੀ 

ਅ8॥ ੩੬॥ _ ੩੭. [ਰਊ ਦੀ ਆਣ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪੁਰ ਛੱਡਣਾ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਤਿਕ ਦਯੋਸ ਬਿਤਾਇ । ਕਰੇ 
ਪਰਾਜੈ ਗਿਰਪਤੀ ਬਿਜੈ ਸੁਜਸੁ ਬਹੁ ਪਾਇ ॥੧॥ ਕਬਿੱਤ ॥ ਦੇਸ਼ਨ ਬਿਦੇਸ਼ 

ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਸੁ ਫੈਲ ਰਹ3ੋ, “ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਨਿੰਦ ਨਹੀਂ ਸੂਰਮਾਂ ਜਹਾਨ ਮੈਂ। 

ਸੇਲਨ ਕੋ ਬਲ ਸਾਰੋ; ਤੀਨ ਲੱਛ ਸੈਨ ਜੋਰਿ; ਘਾਲਯੋ ਜ਼ੋਰ ਘੋਰ; ਨਹਿੰ 

ਆਵਤਿ ਬਖਾਨ ਮੈਂ” । ਕੇਤੇ ਮਾਰਿ ਲੀਨਿ ਭਟ/ਘਾਇਲ ਬਿਸਾਲ ਕੀਨ; 

ਹਾਰੇ ਹੀਨ ਹੈ ਕੈ ਗਏ” ਆਪਨੇ ਸਥਾਨ ਮੈਪ੍ਰਤੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਮੈਂ; ਕਮਾਨ 

ਜਦ ਫਸੰਤੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਬੀ ਛੱਡਦੇ ਹੈ ਤੇ । “ਵਣਜਾਰੇ ਬਣੇ ਸਾਂਓ । ਮੇਰੇ (ਬਚਨ) 

ਕਹਿਆਂ । “ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਪਾਕੇ ਲਾਵਾਂ ਛਤੀਆਂ । “ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੈ । #ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ 

ਜਾਂਦਾ । (ਪਹਾੜੀਏ) ਗਏ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੫੩੫੯) ਰਿਤੁ ੪ । ਅਸੂ ੩੭, 

ਬਾਨ ਪਾਨ ਮੈਂ,ਬਿਰਾਜੈ' ਗੁਨ ਗਜਾਨ ਮੈਂ ਕਿ ਦਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮੈਂ'॥੨॥ਜਹਾਂ 

ਕਹਾਂ ਵੈਲਯੋ ਜਸ ਚਾਂਦਨੀ ਬਿਤਾਨ ਮਾਨੌ'; ਸਭਿ ਪਰ ਛਾਯੋ ਜੈਸੇ ਛੱਤ੍ਰ 

ਸੇਤ” ਸੀਸ ਪਰ/ਹੀਰਾ ਸੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹਨੋ, ਸੁਧਾ ਸਮ ਚਾਹੈ ਸ਼ੈਭੁ;ਚੌਰ ਸਮ 

ਬ੍ਲੈ ਸਮੁਦਾਇ ਅਵਨੀਸ਼ ਪਰ੧ਬੀਚ ਸਤਿ ਸੈਗਤਿ ਕੇ ਹੈਸਨ ਕੀ ਪੰਗਤ 

ਜੜੋਂ ਫੁਲ ਰਹੀ ਮਾਲਤੀ ਸੁੰ ਦੇਸ਼ ਬੀਚ ਘਰ ਘਰ । ਸਿੰਘ ਜਹਿਂ ਸਨਹਿੰ; 

ਬਿਰਮਾਇਰਹੈਂ ਮਨ”ਸਬੈ”ਜੈਸੇ ਹਰੈ ਚਕੋਰ ਗਨ,ਲੋਭੇ' ਰਜਨੀਸ਼ਪਰ' ॥੩॥ 
ਸੁਨਤਿ ਗਿਰੀਸ਼ ਕੈ ਗਿਰੀਸ਼ਨ ਕੋ ਨਰ ਗਨ“ ਸਹਿਨ ਸਕਤਿ ਮਨ ਮੂਵ 

ਜਰ ਬਰ ਜਾਤਿ । ਸ਼ੋਕ ਵੈਲਯੋ ਸੈਲਨ ਮਹਿੰ ਸੂਰਮੇ ਮਰੇ ਹੈਂ ਬਹੁ; ਸੈਕਟ 

ਪਰਕੋ ਹੈ ਸਭਿ ਦੇਸ਼ ਭੇ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ਘਾਤ?ਭੀਮਚੇਦ ਮੰਦਦੁਖ ਪਾਇਕੌਪਠਾਏ 

ਨਰ ਜੇਤਿਕ ਨਰਿੰਦ ਪਰਬਤ ਕੇ ਬਿਲੈਦ ਪਾਤਿ੯। ਘਾਯਲਨ ਘਾਵ ਮਿਲੋ 

ਘੋਰ ਜੇ ਘਮੰਡਚੈਦ',ਆਯੋ ਸੋ ਹੈਡੂਰੀਆ ਹੈਕਾਰ ਰਜਪੂਤ ਜਾਤਿ"'॥੪॥ 
ਲਲਿਤਪਦ ਛੰਦ ॥ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਂਲੀ ਆਨੁਜ' ' ਪੁਨ ਮੰਭਸਪਤਿ ਆਯੋ। 

ਸਿਵਰ ਕਰੇ” ਕਹਿਲੂਰ ਦੂਨ ਮਹਿ ਬਹੁ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਯੋ ॥੫॥ ਅਗਲੋ 

ਦਯੋਸ ਸਭਾ ਕਰਿ ਇਕਠੇ ਲੈਲੈ ਨਿਜ ਪਰਧਾਨਾ।ਖੜਗ,ਸਿਪਰਤਰਕਸ਼; 

ਧਨੁ ਧਰਿ ਕਰਿ ਚਮੂੰ ਸੁਭਟ ਸੈਗ ਬਾਨਾ""॥ ੬॥ ਫਰਸ਼ ਬਿਸਾਲਹਿ 

ਗਿਲਮ ਗਲੀਚੇ ਹੇਮ ਛਰੀਧਰ ਆਰੇ।ਬੈਠਯੋ ਭੀਮਚੇਦ ਸਨਮਾਨਤਿ ਕਹੈ 
ਮਧੁਰਤਾ ਪਾਗੇ ॥ 7 ॥ “ਰਹੜੋ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਸੱਲਯ ਸੁ ਛਾਤੀ ਕਰਕ!ਤ 

ਬਹੁ ੮੫ ਦਾਨੀ । ਨਹੀਂ ਜਾਮਨੀ ਲੋਚਨ ਨਿੰਦ੍ਰਾ ਰੁਚੈ ਨ ਭੋਜਨ ਪਾਨ॥ 
੮॥ ਮਰੇ ਸਖੈਧੀ ਕਾਜ ਸਰਕੋ ਨਹਿ ਧਨ ਬਹੁ ਖਰਚ ਹੈਗਾਮੇ"।ਚਮੂੰ ਹਤੀ 
ਆਧੀ ਨਹਿ ਰਹਿ ਗਈ ਸਭਿ ਪਹੁੰਚੇ ਜਮਧਾਮੇਂ? ॥ ੯ ॥ ਬੋਲੋ ਤਬਿ 
ਕਰਦਨੀ ਦੇ ਝੋਦੋਏ ਵਾਂਗ। ੨ਚਿਟਾ ਛੱਤਰ । (ਉਹ ਜਸ) ਹੀਰੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ 
ਜੀ (ਉਸ ਜਸ ਨੂੰ) ਅੰਮ੍ਰਤ ਵਾਂਡੂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਪਰ ਬੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 

ਦੌਰ ਵਾੜੂ । (ਹੀਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸ਼ਿਵ, ਚੌਰ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹਨ ਤੇ ਜਸ ਨਾਲ ਉਪਮਾਂ ਦੇਈਦੀ ਹੈ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ]। “ਲੁਭਿਤ ਹੈ ਰਹੇ ਹਨ ਮਨ । “ਚੰਦ ਤੇ । $੫ਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਯਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ 

ਲੌਗ ਸੁਣਕੇ । “ਨਾਸ਼ ਹੋਏ । “ਨੀਚ । ੯ਜਿਤਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਡੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ( ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ) ਪੱਤ੍ਰ 

ਦੇਕੇ । “ਘਮੰਡ ਚੈਦ ਵਰਰੇ ਘੋਰ ਘਾਇਲਾਂ ਦੇ ਘਾਉ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ । " 'ਉਹ ਹੈਡੂਰੀਆ 
(੫: ਚੈਂਦ) ਰਜਪੂਤ ਜਾਤ ਦ/ ਹੈਕਾਰੀ ਆਇਆ । "ਜਸਪਾਲੀਏ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ । 
[ਸੈਸ: ਅਨੁਜ=ਛੋਟਾ ਭਿਰਉ]। (ਅ) ਆਨੁਜ=ਆਏ । "ਵਡੇਰਾ ਕੀਤਾ । "ਤੀਰ । (ਅ, ਬਾਣੇ; 

ਵਰਦੀਆਂ । "“ਜੇਗ ਵਿਚ । #੧:-ਜਬੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਝਜ । ( ੫੩੬੦) ਰਿਤੁ ੪ । ਅੱਸੂ ੩3੭, 

ਘਮੰਡ ਚੈਦਸਭਿ ਮੈਂ£ਪੰਮਾ ਤੋਹਿਪ੍ਰਧਾਨ।ਚਲਨਿ ਲਗੇ ਜਬਿਆਨੰਦਪੁਰਿ 
ਤੇ ਤਿਨ ਤਬਿ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨਾ॥੧੦॥-ਜਤਨ ਅਨੰਦਪੂਰਿਕੋ ਛੁਟਵਾਵਨਿ 
ਮੈਂ ਜਾਨਤਿ ਹੋਂ ਆਛੇ-। ਅਬਿ ਕ੍ਯੋੱ ਮੋਨ ਸਭਾ ਮਹਿ ਬੈਠਯੋ ਕਰਹਿ ਕਹਾਂ 
ਮਤਿ ਪਾਛੇ" ॥ ੧੧॥ ਕਹਹਿ ਮੰਤੁ” ਸਭਿ ਸੁਨਹੁ ਬਿਚਾਰਹੁ ਉਚਿਤ ਹੋਇ 
ਕਰਿ ਲੀਜੈ। ਜੋ ਕਯੋਂ ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ̀ ਨਿਕਾਰਹ ਸਭਿ ਕੀ ਆਸ 
ਪੁਰੀਜੇ ॥ ੧੨॥' ਬਿਨਾ ਲਰਨ ਤੇ ਨਿਕਸੈ ਜੈਸੇ ਸੋ ਉਪਾਇ ਹੈ ਨੀਕਾਂ । 
ਜੈਗ ਕਰੈ ਤੇ ਸਰੈ ਨ ਕਾਰਜ ਪਰੈ ਸੁਜਸੁ ਨਿਤ ਫੀਕਾ ॥੧੩॥ ਜਿਤੀ ਚਮੂੰ 
ਤਮ ਅੱਗ ਬਟੋਰੀ ਤਿਤੀ ਨ ਐਬਿ ਕਿਮ ਹੋਵੈ । ਕਾਤਰ ਭਏ ਨ ਮੁਖ ਉਤ 
ਕਰਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਜ਼ਾਰਜੁੰ ਸੋਵੈਂ? ॥ ੧੪ ॥ ਸੁਨਿ ਪੰ ਮੰਮੇ ਸਭਿ ਬਿਖੈ ਬਖਾਨੀ 
“ਗੁਰੂ ਧਰਮ ਦਿਵ਼ ਧਾਰੀ । ਹਿੰਦਨਿ ਬਿੱਬੈ ਧੇਨ ਕੈ ਦਿਜਬਰ ਇਸ ਤੋਂ 
ਪਰੈ ਨ ਭਾਰੀ” ॥ ੧੫ । ਦੇਹਿ ਰਊ ਕੀ ਆਨ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਤਯਾਗਹ 
ਇਤ ਕੋ ਬਾਸ।ਅਪਰ ਥਾਨ ਮਹੋਂ। ਥਿਰ ਹਰੈ ਰਹੀਐ ਮਿਟੇ ਬਾਦ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸਾ? 
॥ ੧੬॥ ਕੋਤਿਕ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਕਹੈ' “ਨ ਨੀਕੀ), ਮਹਾਂ ਦੀਨਤਾ ਧਾਰੀ । 
ਰਾਜੇ ਹੋਇ ਰੈਕਤਾ ਠਾਨਹ ਨਿਰਬਲ ਨਿਰਧਨ ਕਾਰੀ“ ॥ ੧੭ ॥ ਆਗੇ 
ਜਸੁ ਕੋ ਚੇਦ ਚੜਾਯਹੁ” ਮਾਰ ਖਾਇ ਹਟਿ ਆਏਅਬਿ ਪੰਮੇ ਕੀ ਮਤਿ ਕੌ 
ਲੈਕੇ ਲੋਹ ਪਰਮਪਦ ਪਾਏ? ॥ ੧੮ ॥ ਕੇਤਿਕ ਕਹੈ' “ਭਲੀ ਇਹ ਠਾਨਹ 
ਮਿਟੇ ਮਰਨ ਕੌ ਤ੍ਰਾਸਾ। ਹਟਹਿ ਜੈਗ ਨਿਤ ਪਰਤਿ ਬਖੇਰਾ ਸਭਟਨਿ ਕੋਰ 
ਬਿਨਾਸ਼ਾ ॥੧੯॥ ਹੀਨ ਭਏ ਤੇ ਕ੍ਯਾ 'ਘਟ ਜੈ ਹੈ ਮਿਟੈ ਉਪਾਧਿ ਸਦਾ ਕੀ। 

ਪੰਮੇ ਸ਼ੁਭ ਮਤਿ ਕਰੀ ਬਿਚਾਰਨ ਰਹੈ ਨ ਕਾਰਜ ਬਾਕੀ? ॥੨੦॥ ਭੀਮਚੈਦ 
ਤੇ ਆਦਿ ਗਿਰੇਸ਼ਰ ਕਹਯੋ “ਆਜ ਨਿਸ ਮਾਂਹੀ।ਕਰਿ ਹੇਰਹੁ ਜੇ ਸਿਧ ਹੁਇ 
ਕਾਰਜ ਆਨੰਢਪੁਰਿ ਛੁਟ ਜਾਂਹੀ ॥ ੨੧॥ ਸਭਿ ਜਹਾਨ ਜਾਨਹਿੰ ਜਸ 
ਕਰਿ ਹੈ ਪੂਰਿ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਿਕਾਸਾ । ਧੇਨ ਆਨਿ ਕੋ ਕੋ ਕੋ ਜਾਨਹਿੰ ਲਖਹਿਂ 
ਕਿ ਪਾਯੋ ਤਾਸਾਂ?॥ ੨੨॥ ਇਮ ਮਸਲਤ ਕਰਿ ਉਠੇ ਸਕਲ ਹੀ ਪੰਮੇ 

ਉੱਦਮ ਲੀਨਾ । ਸਦਰ ਰਚੀ ਚੂਨ ਕੀ ਧੇਠ੍ਹਂ, ਚਾਰ ਚਰਨ ਤਿਹ ਕੀਨਾ! 

੧ਇਸ ਦੀ ਅਕਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ । “(ਜੋ) ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੱਸੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇ 

ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ । ਸੌਂਹ । “ਜੈਗ ਦਾ ਡਰ । $ਨਿਰਧਨਾਂ ਵਾਂਡ ਕਾਰ (ਕਰਦੇ ਹੈ) । “ਭਾਵ ਕਲੰਕ 
ਲਾਇਆ ਨੇ । “ਗਉ ਦੀ ਆਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੀ ਸਮਬੂ (ਸਾਹੇ) ਇਹ ਸਮਬਣਰੇ ਕਿ (ਗੁਰੂ) 

ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ । ੯ਆਟੇ ਦੀ ਗਉ ਬਣਾਈ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ( ੫੩੬੧ ) ਰੁਤ ੪ । ਅਸੂ ੩7; ' 

ਰੀ ,ਪੁੰਛ ਔ ਪ੍੍ਿਸ਼ਟੀ ਸਗਰੇ ਅੰਗ ਬਨਾਏ । ਤਿਮਰ 
ਸਮੇਤ ਰਾਤਿ ਜਬਿ ਹੋਈ ਸੀਸ ਉਠਾਇ ਸਿਧਾਏ॥ ੨੪॥ ਆਨਿ ਅਨੰਦ- 
ਪੁਰਿ ਦ੍ਰਾਰ ਹਤੋ ਜਹਿ ਗੋਮੇ ਲਿੰਪ ਸਥਾਨਾ' । ਖਰੀ ਕਰੀ” ਬਿਧਿ ਖਰੀ 
ਕਹਾਂ ਤਬਿ ਡੌਰੀ ਗਰ ਬੈਧਾਨਾ ॥ ੨੫ ॥ ਪੁਰਜੋ ਚੌਂਕ ਧਰੇ ਕੁੱਛ ਅੱਛਤ” 
ਕਸਰ ਚੈਦਨ ਮਾਲ॥ਅਰਚਨ" ਚਰਚਨ ਕਰਿਕੈ< ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਪੰਮਾ ਕੂਰ 
ਕੁਚਾਲਾ॥੨੬॥ ਲਿਖਜੋ ਪੱਤ ਪਰ ਆਨ ਗਉ ਕੀ ਤਯਾਗ ਅਨਦ ਪੁਰਿ 
ਜਾਵਹ । ਰਾਜਨ ਕੋ ਅਰਮਾਨਾਂ ਰਹੈ ਜਗ ਨਿਕਟ ਬਸਹ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ” 
॥ ੨੭ ॥ ਏਕ ਬਾਰ ਤਜਿ ਕਿਤਿਕ ਸਮੋ ਮਹਿੰ ਬਹੁਰ ਬਸਹੁ ਪੁਰ ਆਈ। 
ਇਮ ਲਿਖਿ ਕਰਿ ਕਾਗਦ ਢਿਗ ਰਖਿ ਕਰਿ ਬਨਿ ਤਸਕਰ ਡਰਪਾਈ' ॥ 
੨੮॥ ਗਏ ਅਪਨਿ ਘਰ ਰਾਤਿ ਅੰਧੇਰੀ, ਹੇਰਜੋ ਕਿਨਹੁ ਨ ਜਾਨਾ।ਸੁਪਤਿ 
ਰਹੇ ਨਰ ਘਰ ਘਰ ਅਪਨੇ ਭਈ ਪਾਾਤਿ ਤਮ ਹਾਨਾ ॥ ੨੯ ॥ ਗਏ ਦਾਰ 
ਜਬਿ ਕਰਯੋ ਬਿਲੋਕਨਿ “ਇਹ ਕਯਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਨਾ??। ਇਕ ਦੋਇ ਤ੍ਰ 
ਚੌਥੇ ਪਿਖਿ ਪੰਚਮ ਬਿਕਸੇ ਕਛੁ ਨ 'ਚੀਨਾ॥੩੦॥ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਨਿਕਟ 
ਗਏ ਤਬਿ ਦੌਰਤਿ ਜਾਇ ਬਤਾਈ । ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ! ਪਰਿ ਕੇ ਪੌਰ ਅੱਗ੍ਹ ਕੀ 
ਕਿਨ ਇਹ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ॥ ੩੧॥ ਕਾਗਦ ਧਰੜੋ ਨ ਹਮ ਕਰ ਛੂਵਜੋ, 
ਚਹਹੁ ਜਿ ਲਿਹੁ ਮੰਗਵਾਈ । ਧੇਠੁ ਚੂਨ ਕੀ ਲਿ੫ ਧਰੀ ਧਰਿ ਕਛੂ ਨ 
ਜਾਨਜੋਂ ਜਾਈ” ।॥੩੨॥ਸਨ ਪੁਕੁ ਦਾਸ ਪਠਜੋ ਖੁਰਿ ਖੌਰਹਿ ਜਾਇ ਤਬਹਿ 
ਲੋ ਆਵਾ । ਕਾਗਦ ਤਬਹਿ ਪੜ੍ਾਵਨਿ ਕੀਨਾ ਜਬਿ ਲਿਖਿਓਂ ਸੁਨਿ ਪਾਵਾ 
॥੩੩॥ ਆਨ ਗਊ ਕੀ ਸਹਿ ਨ ਸਕਹਿੰ ਪ੍ਰਭੁ ਤਤਛਿਨ ਕੀਨਸਿ ਤਜਾਂਚੀ। 
ਕੂਚ ਕਰਨ ਕੌ ਬਜਯੋ ਦਮਾਮਾ ਸਭਿ ਕੇ ਸ਼੍ਤ" ਧੁਨਿ ਡ਼ਾਰੀ ॥ ੩੪ ॥ 

ਗਜ ਬਾਜਨਿ ਪਰ ਜ਼ੀਨ ਪਵਾਏ ਕਰੜੋ ਤਜਾਰ ̀ ਸਰਬੈਸਾਉਦੇ ਸਿੰਘ ਅਰੁ 
ਆਦਿ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਬਿੰਦ ਜਿਮ ਹੈਸਾ ॥ ੩੫ ॥ ਚਰਨ ਸਰੋਜਨ ਪਰ 
ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਹਾਥ ਬੈਦ ਕਰਿ ਭਾਖਾ /ਪੁਭੁ ਜੀ!ਕਿਮ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿਵਾਈ 
-ਹਾਂ ਚਲਨ ਅਭਿਲਾਖਾ? £॥੩੬॥ਕਾਚੀ ਮਤਿ ਕੈ ਕੁਮਤ ਪਹਾਰੀ- ਤਿਨਹੁੰ 
ਪ੍ਪੰਚ ਪਸਾਰਾਂ । ਅਪਜਸ ਜਗ ਮੈਂ ਲੱਜਿਤਿ ਖਿੜਿਐ ਤੁਮ ਕੋ ਚਹਤਿ 
ਨਿਕਾਰਾ ॥੩੭॥ ਪਾਪ ਪੁੰਨ; ਦੁਖ ਸੁਖ ਇਹ ਦੁੱਦ ਜੁ; ਹਰਖ ਸੋਗ ਨਹਿ 
"ਸਿੰਗ । “ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਥਾਉਂ ਲਿੰਬ ਕੇ ਪੋਢਕੇ । ਖੜੀ ਕੀਤੀ । #ਚਾਵਲ। “4ਜਨ।$ਛਿੜਕਨਾਂ 
ਕਰਕੇ । “ਤੁਸੀਂ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਕੋਲੇ ਵਸਦੇ ਹੋ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗਤ ਵਿਚ ਅਰਮਾਨ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । “ਕਾਗਦ ਕੋਲ ਰੱਖਕੇ ਚੋਰ ਬਣਕੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ'।੯ਕੰਨੀਂ । _"ਪਾ:-ਅਚਮਾਨ ̀  



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੫੩੬੨) ਰੁਤ ੪। ਅੱਸੂ ਤੋ੭, 

ਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਕੋ ਤਿਹ ਥਲ ਬਾਸਾ ਜਹਾਂ ਨ ਪਹੁੰਚੈ ਕੋਊ॥੩੮॥ਇਮ 
ਕੀ ਸਪਬ ਦਏ ਤੇ ਉਚਿਤ ਨ ਕਿਤਹੂੰ ਜਾਨਾ । ਦੋਖੀ ਤੁਮੁਰੇ ਪਾਪ 
ਨਿਤ ਪੈ ਹੈਂ ਫਲ ਹੁਇ ਹਾਨਾ ॥੩੯ ॥ ਸਪਥ ਦੋਸ਼" ਤੁਮ ਲਗਹਿ 

ਨ ਕੋਊ ਨਹਿ ਤਜੀਅਹਿ ਪੁਰਿ ਧਾਮਾ । ਪੀਛੈ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਇ ਰਿਪੁ ਪਰਿ” , 
ਲਾਖਹੁਂ ਸੈਘਰ ਕਾਮਾਂ॥੪੦॥ ਸੁਨਿ ਕਲਗ਼ੀਧਰ ਸਭਿ ਸਨ ਭਾਖਜੋਕਹੋ 
ਜਥਾਰਥ ਬਾਂਤੀ । ਤਊ ਬਿਚਾਰਹੁ ਲਾਖਹੁੰ ਸ਼ੱਤ ਹਾਰਿ ਪਰੇ ਸਭਿ ਭਾਂਤੀ ॥ 
੪੧॥ਤਜੈਂ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਖਗੇ ਤੋਪ ਤੁਪਕ ਸਰ ਭਏ ਦੀਨ ਘਿਘਿਆਏ। ਅਪਰ 
ਉਪਾਂਇ ਬਨਕੋਂ-ਨਹਿੰ ਕੋਊ ਬਲ ਕੋ ਤਜਿ ਸਮੁਦਾਏ ॥ ੪੨॥ ਹੋਇ ਰੈਕ 
'ਸਮ ਦਈ ਸਪਬ ਗੋ,ਹੈਫ਼ਜ ਰਾਜ ਸਮਾਜਾਂ । ਮਮ ਜੈਸੇ ਛੱਤ੍ਰੀਨਾਮਾਨਹਿ 
ਤੋਂ ਭੀ ਨੀਕ ਨ ਕਾਜਾਂ ॥ ੪੩ ॥ ਬਲ ਤੋ ਚਹਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਲੈਬੇ ਚਲਯੋ 
ਨ ਬਸ ਕਿਸਿ ਭਾਂਤੀ । ਅਬਿ ਨਿਰਬਲਤਾ ਧਰਿ ਅਭਿਲਾਖ ਸਭਿ ਸੈਲਪ 
ਬਲਿ ਸ਼ਾਂਤੀ“੪੪॥ਜੇਹਮ ਧੈਠ ਸਪਬ ਨਹਿ ਮਾਨੰ ਆਨ ਕੌਨ ਤਬਿ ਮਾਨੋਂ। 
ਦਯਾਸਿੰਘ ! ਚਿਤ ਸਮੁਝਿ ਬਿਚਾਰਹੁ ਰਿਪੁ ਜੀਵਤਿ ਹਤਿ ਜਾਨੋ ੪੫॥ 
ਰਾਜਨ ਕੌ ਜੀਵਨ ਅਬਿ ਧ੍ਰਿਗ ਹੈ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਗੰਹਿਨ ਧ੍ਰਿਗ ਹੋਈ । ਹਮਰੋ ਤੋ. 
ਆਨੰਦਪੁਰ ਘਰ ਹੈ ਇਸ ਮਹਿ ਅਪਰ ਨ ਕੋਈ'।੪੬/ਚਿੰਤਾ ਕਰਹੁ ਨ; 
ਧਰੰਮ ਧਰਹੁ ਨਿਜ; ਸਭਿ ਕਿਛੁ ਤੁਮਰੇ ਹਾਬਾ।ਜਗ ਮਹਿ ਅਪਜਸ ਰਾਜਨ 
_ਕੋਰਾ, ਮਰੇ ਨਰਕ ਦੁਖ ਸਾਥਾ? ॥੪੭॥ ਕਹਿ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਬਹੁ ਸਮੁੜਾਏ 
ਬਹਰ ਨ ਸਿੰਘਨ ਭਾਖਾ।ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਸਰਬ ਮਹਿ ਸਮਰਥਕਰਹ ਜਥਾ 
ਅਭਿਲਾਖਾ॥੪੮॥ਸਕਲ ਸਮਾਜ ਸਾਥ ਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਨਾ ਸਿੰਘਨ ਕੇਰੀ। 
ਭਏ ਤਕਾਰ ਆਨਦਪਰਿ ਛੋਰਨਿ ਹਯ ਅਰੂਢਿ ਤਿਸ ਬੇਰੀ॥੪੯॥/ਨੋਕਸਿ 

ਚਲੇ, ਜਬਿ ਬਜਜੋ ਦਮਾਮਾ ਆਗੇ ਭਏ ਗੁਸਾਈਂ । ਅਪਰ ਕਿਸੂ ਕੇ ਨਹਿ 

ਮਨ ਭਾਵੈ ਘਰ ਤਕਾਗਨਿ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੫੦ ॥-'ਇਤਨੇ ਲਰੇ ਮਰੇ ਸਗ 
ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ, ਸਦ 'ਕਰਿ ਪੁਰਿ ਕੋ ਗਾਖਾ।ਅਬਿ ਸੁਖੇਨ ਹੀ ਤਜਿ ਕਰਿ ਗੰਮਨੇ 
ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਭਿਲਾਖਾ-॥੫੧॥ ਵਿਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਚਤੁਰਥ _ 
'ਅਦਪਰ ਲਾਂ ਪ੍ਰਸਗ ਬਰਲਨੰ ਨਾਮ ਸਪਤ ਤੀ ਗੰਧੂ॥ 3੭ ਦਾ ਰਾ 
“ਸਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ । “ਯੱਖਾਂ ਜੋਗ ਵਿਚ ਕੰਮ _ਐਣਗੇ । ₹ਅਫਸੇਸ ਹੈ । “ਮੁਰਾਦ ਬੀਰ ਰਸੀਆ 

ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਤ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਤ ਕੁੰਭ। ਵਿਚ ਸਭ ਇਕ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ । (ਅ) 
ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਾਰੀ । “ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਬਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆਂ .ਹੈ । $ਜੀਵੰਦੇ ਹੀ ਮਰੇ ਜਾਣੋਂ 

ਫੈਰੀ । “ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਵਸੇਗਾ)। ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ:- _____ . 

4 ਨਰ. 

ਹ੍ਵ 


